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Elisabeth Norén föreläser 
på Diagnostikforum.

FOTO: Samuel Westergren

Ni håller årets sista nummer av Laboratoriet i er hand. 
2013 har varit ett bra år, mycket har hänt som har 
varit både nytt och lärorikt för mig. Jag försvarade 
mitt magisterarbete i slutet av vårterminen. Projektet 
påbörjades hösten dessförinnan och gick ut på att jag 
skulle undersöka om det fanns något samband mellan 
en viss mutation, FLT3 ITD , och myeloblasters morfo-
logi hos patienter med akut myeloisk leukemi. Det var 
verkligen utvecklande att delta i hela forskningspro-
cessen, från projektplan till rapport, så ta chansen om 
ni har möjlighet att göra ett projektarbete. 

Det var också stort att tillträda som ordförande för 
IBL i maj. Sedan dess har vi 
haft tre styrelsemöten samt 
ett strategimöte och vi jobbar 
en hel del med förbättrings- 
och effektiviseringsarbete 
internt inom organisatio-
nen för att utvinna mer tid för att träffa befintliga och 
blivande medlemmar i skolor och på arbetsplatser. 
Vidareutbildningar, bevaka professionens roll och möj-
lighet till karriär på laboratoriet, internationellt arbete 
etc. är viktiga frågor vi hanterar inom IBL.

En annan stor händelse var genomförandet av 
Diagnostikforum med omkring 400 deltagare och 
ett fullspäckat program. Jag, tillsammans med 
CellaVision, ansvarade för en workshop i klassificering 
av blodceller. Mer än 50 personer kom för att delta och 
jag var överväldigad över det stora intresset.

Även nätverksträffen i hematologi blev välbesökt 
samt sessionen om kvalitetssäkring likaså. Jag inväntar 

fortfarande att något hematologilaboratorium vill åta 
sig ansvaret att arrangera en nätverksträff 2014. Det 
vore så roligt om vi kunde få kontinuitet i denna träff. 
Så hör av er till mig så fort som möjligt.

Självklart pågick det många minst lika intres-
santa föreläsningar parallellt med mina och om detta 

kan ni läsa i tidningen. Jag 
vill passa på att tacka alla 
intresserade deltagare och 
kompetenta föreläsare som 
g jorde Diagnostikforum 
till något så bra. 2014 års 

Diagnostikforum kommer genomföras 14-16 oktober i 
Jönköpings kommun och kommer bli ännu bättre.

Blod är Laboratoriets tema denna gång. Jag associe-
rar naturligtvis till hematologi, läran om blodet och 
dess sjukdomar. Jag har under hela min yrkesverk-
samma tid, 27 år, arbetat med hematologisk diagnos-
tik på olika vis. Det mest fascinerande har nog hittills 
varit blod- och benmärgscellers morfologi. Det finns så 
otroligt mycket information att utläsa från en så enkel 
och billig analys som differentialräkning av blodceller. 
En bloddiff är inte diagnostisk men kan vara vägle-
dande för vidare utredning.

Glöm inte att nominera din duktiga kollega till Årets 
biomedicinska analytiker 2013. Sista anmälningsdag 
är 31 december.

 
God Jul och Gott Nytt År!

”Glöm inte att nominera din 
duktiga kollega till Årets bio-
medicinska analytiker 2013.”

Manuella B-SR bestämningsmetoder kan leda till fel 
i den analytiska processen.

De nya BD Sedi instrumenten, i kombination med 
den etablerade rörteknologin av BD SeditainerTM 
tillhandahåller en automatiserad lösning för att 
förbättra kliniska resultat genom att standardisera 
B-SR bestämningar.

Detta ger mer exakta och snabba resultat, ett mer 
effektivt arbetsflöde och bidrar till att förbättra 
patientvården.

Hjälper till att förbättra 
Kliniska resultat

BD, BD Logo and all other trademarks are the property of Becton, Dickinson and Company. ©2013 BD.
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Inflammation är kroppens reak-
tionssvar på ett smittämne, ett 
svar vars huvuduppgift är att 
bekämpa och eliminera skad-
liga ämnen som bakterier och 
virus. Kroppsegna och döda 
celler elimineras också, som 
till exempel vid en sårskada 
där inflammation är en viktig 
del i sårläkningsprocessen.

Kroppens första skydd mot 
skadliga patogener som bak-
terier och virus är den meka-
niska barriär som utgörs av 
hud och slemhinnor. De pato-
gener som lyckas ta sig förbi 
den mekaniska barr iären 
bekämpas av vita blodkroppar, 
det vill säga monocyter, mako-
fager och neutrofiler.

Immunförsvaret består av 
dels det medfödda immun-
försvaret, som utgörs av den 
mekaniska barriären och en 
del av de vita blodkropparna, 
dels det förvärvade immun-
försvaret som även kallas för 
det adaptiva immunsystemet. 
Det adaptiva immunsystemet 
byggs upp efter exponering för 
sjukdomsframkallande smitt-
ämnen och kan bilda specifika 
antikroppar mot detta. För att 
upprätthålla inre stabilitet och 

inte riskera att gå till angrepp 
mot sig själv, behöver immun-
systemet kunna urskilja 
mellan kroppseget och främ-
mande, dvs. icke-kropps eget. 
Icke-kroppseget kan klassifi-
ceras till två grupper; PAMPs 
(pathogen-associated mole-
cular pattern), vilka är mole-
kyler och komponenter från 
bakterier, svamp och virus 
och DAMPs (danger-associa-
ted molecular pattern), som 
är inre molekyler som cellen 
utsöndrar vid upplevd stress 
och fara. 

Inflammasomer har en 
viktig roll i immunförsva-
ret vid infektioner 
Ett övervakningssystem för  att 
upptäcka och svara på dessa 
DAMPs och PAMPs utgörs av en 
grupp av receptorer, så kallade 
PRRs (pathogen recognition 
receptors). En del av dessa 
finns på cellytan och andra 
inne i själva cellen (intracel-
lulära). När cellen känner igen 
DAMPs eller PAMPs koordine-
ras ett inflammatoriskt svar 
för att initiera sårläknings-
processen och för att bekämpa 
patogener. 

Aktivering av intracellulära 
PRRs kan även leda till bildning 
av ett sammansatt protein-
komplex, som kallas inflam-
masom. Inflammasomen kan i 
sin tur aktivera kaspas-1, som 
genom sin enzymatiska akti-
vitet klyver signalmolekylerna 
interleukin (IL)-1beta och IL-18 
till deras aktiva form. Dessa 
signalmolekyler har i huvud-
syfte att attrahera vita blod-
kroppar till platsen för skadan 
och infektionen. 

Till dags dato är fem inflam -
masomer identifierade, NLRP1, 
NLRP3, NLRP6, NLRC4 och 
AIM2. Inf lammasomerna är 
benämnda efter sensorpro-
teinet som hör till komplexet 
och utifrån de olika PAMPs 
och DAMPs som sensorpro-
teinet känner igen och svarar 
på. Genetiska variationer i 
inflammasomerna har korre-
lerats till ökad känslighet för 
utveckling av autoimmuna 
sjukdomar, såsom psoriasis, 
vitiligo och Crohns sjukdom. 
Genetiska variationer i NLRP3 
inflammasomen resulterar i 
en överaktiv inf lammasom, 
vilket ger högre nivåer av IL-1. 
IL-1 är en viktig signalmolekyl 

för immunförsvaret men kan 
vid förhöjda nivåer vara sjuk-
domsframkallande. Därtill så 
har man även sett att de gene-
tiska variationerna ökar käns-
ligheten för bakteriestimuli. 

Genetisk variation hos 
NLRP3 inflammasomen 
gör människor mer mot-
tagliga för sepsis
Staphylococcus aureus (S. 
aureus) och Propionibacterium 
acnes (P. acnes) är två bakte-
rier som tillhör normalfloran, 
men som i vissa fall kan vara 
sjukdomsframkallande och 
orsaka ett brett spektrum 
av olika infektioner, allt från 
små hudinfektioner som akne 
till livshotande infektioner 
såsom blodförgiftning (sep-
sis) och hjärtklaffsinfektion 
(endokardit). 

Syftet med denna avhand-
ling var att utröna inflam-
masomens betydelse vid 
infektiösa sjukdomar. Fokus 
var hur inflammasomen akti-
veras av S. aureus och P. acnes 
samt att fastställa om det finns 
någon koppling mellan gene-
tiska variationer hos inflam-
masomen och känslighet för 
bakteriemi (bakterier i blodet). 

Resultatet av denna avhand-
ling visar att både P. acnes och 
S. aureus framkallar kaspas-1 
aktivitet, där P. acnes ger en 
starkare kaspas-1 aktivitet 
jämfört med S. aureus.

Utöver detta visar avhand-
lingen att kaspas-1 aktiviteten 
var högre i neutrofiler jämfört 
med monocyter. Både levande 
och värmedödade bakterier 
alstrade lika hög kaspas-1 
aktivitet, medan ämnen som P. 
acnes bakterien utsöndrar inte 
aktiverar kaspas-1. Detta tyder 
på att det snarare är struk-
turer på bakteriecellen och 
inte de ämnen som bakterien 
utsöndrar, som inducerar en 
inflammasomaktivering. 

Inter-individuella variationer 
observerades vid S. aureus och 
P. acnes stimuli, vilket resul-
terade i att vi tror det är den 
enskilde individens speciella 
immunförsvar, snarare än 
bakteriens egenskaper som 
definierar det inflammatoriska 
svaret mot dessa bakterier.

Mycket riktigt är spon-
tana IL-1 nivåer något högre 
hos personer som har gene-
tiska variationer i sin NLRP3 
inflammasom jämfört mot 

icke-bärare. Den ena gene-
tiska variationen C10X var 
betydligt mer förekommande 
hos patienter med bakteriemi, 
vilket tyder på en ökad käns-
lighet för att utveckla svårar-
tade infektioner, såsom sepsis. 
Sammantaget kan man säga 
att dessa genetiska variationer 
å ena sidan kan ge ett bättre 
immunförsvar, men kan å 
andra sidan orsaka ett inflam-
matoriskt påslag som leder till 

P. acnes och
S. aureus

HSP90/SGT1

K+ ef�ux

K+

K+

Aktiv
kaspas-1

Active 
NLRP3

Inactive state

IL-1ß
IL-18

IL-1ß
IL-18

pro-IL-1ß
pro-IL-18

Skadliga ämnen som bakterier 
aktiverar in�ammasomen.

Aktiv in�ammasom

Aktiv kaspas-1

Signalmolekyler som attraherar vita 
blodkroppar till platsen för skadan 
och infektionen.

IL-1ß
IL-18

pro-IL-1ß
pro-IL-18

Berolla Sahdo är idag involverad 
i en delstudie där fokus ligger 
på att kunna förklara varför en 
viss typ av stafylokocker, vilka 
egentligen är vanliga hudbakte
rier, orsakar svåra infektioner hos 
vissa individer som genomgått 
ledproteskirurgi. 

sjukdomar. Detta sker dock 
inte spontant, utan sker troli-
gen i kombination med andra 
genetiska variationer och/eller 
miljöfaktorer eller infektioner. 
Genom att få kunskap om var-
för kroppens immunförsvar 
reagerar  olika hos olika indi-
vider skulle man kunna iden-
tifiera individer som har ökad 
risk att insjukna samt indivi-
danpassa behandling.

Berolla Sahdo

Leg. biomedicinsk analytiker, Med. Dr. Örebro Universitet
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Inflammasomes: Defence 
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Hemkomst från Indien i 
mitten på september
Fem dagar senare, känner sig lite hängig 
och lätt förkyld. Får feber och hosta, har 
feber varje kväll hela veckan. Arbetar 
sedan en dag. Känner sig sämre efter hel-
gen. Besöker vårdcentralen, har då feber 
39° med torrhosta och lite slem. Bedöms 
som pneumoni, får penicillin. Blir mycket 
sämre på kvällen. Kan inte lämna anam-
nes. Akut inläggning.

Hematologiinstrumentet Sysmex XE-5000 
visar på abnormalt scattergram och 
Lpk värde 5,9 med * (osäkert värde). 
Hematologiprovet analyserades om i 
samma instrument och då blev Lpk värdet 
32,9 korrigerat av instrumentet. (Se fig. 1)

Med tanke på dessa olika värden från 
samma prov bestämde sig Helge Karlsson, 
leg. biomedicinsk analytiker på Karlskoga 
lasarett, att ta om proverna kapillärt – Lpk, 
Tpk och diffutstryk med räkning och gransk-
ning manuellt i mikroskop. Vid räkning i 
bürkerkammaren ses ”konstiga celler”.

Efter färgning av diffglasen upptäcker 
Helge att de ”konstiga cellerna” är röda 
blodkroppar fyllda med malariaparasiter. 
Helge meddelar medicinläkaren vad han 
sett och får veta att en infektionskonsult 
från Universitetssjukhuset i Örebro, som 
brukar jobba i Karlskoga en dag i veckan, är 
på plats just denna dag. Helge har tur och 
träffar på läkaren i matsalen, ber henne att 
följa med och titta på diffutstryken. Efter 
det ordinerades malariaprover: snabbtest, 
utstryk och tjock droppe.

Fallbeskrivning

Malaria

Hematologiinstrumentet visar en 
population (erytrocyter med malaria para-
siter) ihop med neutrofila granulo cyter 
som vid andra körningen i Karlskoga blev 
räknat som leukocyter. (Se fig. 1)

Senare på eftermiddagen skickas 
patienten till infektionskliniken på USÖ.

Får Riamet tabletter  med tidsintervall. 
Har lite hög temperatur och frossa.

Sjukdomsinformation  
om malaria
Malaria är en av de farligaste infektions-
sjukdomarna och orsakas av en parasit 
av släktet Plasmodium, som överförs till 
människan via myggbett. En mygga, alltid 
en honmygga, av släktet Anopheles suger 
blod och sprutar samtidigt in saliv inne-
hållande parasiter i blodet. Inkubationstid 
allt från åtta dagar till flera år men alltid 
minst sju dagar.

Parasiterna har en mycket komplicerad 
livscykel och genomgår flera olika stadier. 
De lever omväxlande i leverceller och i de 
röda blodkropparna. 

De förflyttar sig hastigt i blodbanan 
efter ett myggbett. Bara efter en halv-
timme har de gömt sig i levern.

Parasiterna bryter ner blodkropparnas 
syrehaltiga hemoglobin (”äter” hemoglobi-
net för att tillgodogöra sig näringsämnen) 
och ger blodbrist hos den smittade. 

Feberstadier kommer och går när para-
siterna spränger sig ut ur blodkropparna. 
En ny generation parasiter tränger ut i 
blodbanan och nya parasiter tränger in i 
nya röda blodkroppar. Mycket sönderfall 
av blodkroppar ger blodproppar i olika 
organ. Den smittade kan falla i koma efter-
som hjärnan inte får tillräckligt med syre.

Malaria drabbar flera hundra miljoner 
människor varje år. Knappt en miljon dör. 
Många barn drabbas. I Sverige rapporte-
ras ca 100 fall årligen. Det var den franske 
läkaren Alphonse Laveren som 1880 visade 
att de malariasjuka har en sorts urdjur, 
protozoer i blodet. Urdjuren kallades för 
plasmodier och Laveren hade sett i sitt 
mikroskop hur de trängde in i röda blod-
kroppar, mognade och sprängde blodkrop-
pen inifrån.

Tio år senare hade brittiske militärläka-
ren Ronald Ross kartlagt malarians smitt-
väg. Han kunde visa att plasmodierna lever 
i och sprids av en speciell sorts mygga, 
anophelesmyggan. 

Både Ross och Leveran fick motta 
Nobelpriset i Fysiologi och Medicin 1902 
respektive 1907 för sina upptäckter.

Av: Rita Lind
Leg. biomedicinsk analytiker, 

Laboratoriemedicin Örebro

Medverkande: Helge Karlsson 
Leg. biomedicinsk analytiker, 

Laboratoriemedicin Karlskoga 

Maria Sjöberg 
Infektionskliniken Örebro

En medelålders man reser 
mycket i tjänsten, bland annat 
till Indien, Japan och Korea.
Under juni till september 
gjordes tre resor till New 
Delhi. Från New Delhi gick 
resan vidare till Jabalpur, 
Indore, Jaisalmer och Babina. 
Ingen profylax behövdes 
då mannen skulle besöka 
myggfria områden.

Dag 1
Hb: 147
Lpk: 5,9
Tpk: 29
CRP: 82
Krea: 154
Temperatur: 38,7°
Urinsticka neg.
Hostar, lågt 
blodtryck. Får 
bredspektra
antibiotika.

resultatet på snabbtestet telefonbesvaras 
till beställaren. Färgade utstryk och tjock 
droppe skickas alltid till infektionsklini-
ken för bedömning.

Bedömning av malariaprov
Snabbtestet –NOW Malaria– visar ett 
tydligt tjockt band för någon av de tre 
benigna formerna P. vivax, P. ovale eller 
P. malariae. I utstryken ses ca 1,5 % para-
siter (se fig. 3). I tjocka droppen ses rikligt 
med parasiter (se fig. 4).

I detta fall är det P. vivax parasiter i 
olika stadier, från ringformer till gameto-
cyter som fyller ut hela röda blodkroppar. 
P. vivax parasiterna sägs gilla unga fräscha 
röda blodkroppar till skillnad från P. falci
parum (akut malaria) som gillar alla röda 
blodkroppar, både unga och gamla.

Dag 5
Hb: 108
Tpk: 25
CRP: 75 
Krea: 108 
Temperatur: 38,8°
Känner sig sämre.

Dag 2
Hb: 128
Lpk: 27,4
Tpk: 38
CRP: 143
Krea: 141
Har frossa på 
kvällen, hostar, 
lågt blodtryck.
Byte av antibiotika.

Dag 3
CRP: 145
Krea: 214
Lågt blodtryck, 
normal temperatur.
Byte av antibiotika.

Dag 4 morgon
Hb: 125
Lpk: ?
Tpk: 30
CRP: 98
Krea: 153
Bil: 46
Temperatur: 36,5°

Dag 6
Hb: 103
Tpk: 28
CRP: 77
Sovit gott under 
natten, svettats 
lite, feberfri. 
Enstaka parasiter i 
blodutstryk.

Dag 7
Hb: 103
Tpk: 82
CRP: 41
För övrigt normala 
prover.
Mår bättre.

Dag 8
Hb: 106
Tpk: 125
CRP: 29
Känner sig piggare. 
Åker hem.
Skall äta Primaquine 
tabletter för hypno
zoiterna i levern.

Helge ringer och meddelar att prov skickas 
till Klinisk kemi på Universitets sjukhuset 
i Örebro, USÖ, för snabbtest, utstryksfärg-
ning och tjock droppe.

För oss på USÖ är det bara att  invänta 
provet och analysera det så snabbt som 
möjligt. Malariaprover är alltid akuta och 

Kapillära prover fm dag 4
Lpk: 5,7
Tpk: 30 
Fynd av malariaparasiter i diffutstryk.

Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4
Diskussion

När ska malaria 
misstänkas?

Vid alla fall av oklar feber hos 
personer som har vistats i mala
riaendemiskt område senaste 
året. Sjukdomsbilden kan vara 
svår att skilja från vanliga virus
infektioner och influensa som 
huvudvärk, feber, frossa och ont 
i kroppen.
Att få ett blodutstryk som vi på 
labb kan färga och mikroskop
granska kan många gånger 
ge värdefull information. Finns 
avvikelser hos erytrocyter, leu
kocyter och/eller trombocyter?
Finns bakterier, parasiter eller 
annat främmande? Ett snabbt 
och ganska enkelt test för ett 
tränat öga.

Anamnes, undersökning 
och provtagning

När, var, hur i malariaområde? 
Läke medels profylax?

Samarbete med 
infektionskliniken 

Vi får blodprover med beställ
ning snabbtest, utstryk och tjock 
droppe. Efter färgning skickar vi 
en del av preparaten till infek
tionskliniken för granskning med 
slutlig bedömning.
Vi tittar också på alla glas, 
ser om det finns parasiter 
eller något annat avvikande i 
preparaten. Om malaria ses 
har vi möjlighet att fotografera 
och skicka bilder. Vi kan också 
räkna parasiterna och jämföra 
resultaten.

Vi får inte missa ett enda 
malariafall

Det är viktigt att behandling 
sätts in snabbt.

VETENSKAP 
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Nytt & Noterat

Blodgivare är värda 
all uppmärksamhet. 
De utför en stor insats 
så att sjukvården kan 
bedriva mer eller min-
dre avancerad vård.

Stockholm införde för flera år 
sedan ett SMS-meddelande 
till sina blodgivare då det blod 
givaren gett hade förbrukats. 
Tack vare en drivande data-
ansvarig, duktiga IT-tekniker 
och påhejande medarbetare 
har samma rutin införts 
i Dalarna. För drygt ett år 
sedan skickades det första 
SMS-tacket. 

Den enhet som reserveras 
till en patient registreras i 
vårt IT-system. När den sedan 
rapporteras som förbrukad 
skickas ett SMS till den givare 
som lämnat enheten och som 
dessutom har sitt mobilnum-
mer registrerat hos oss. 

Responsen från våra givare 
har varit mycket positiv. 
Många, många har vid besök 
hos oss berättat om den posi-
tiva känslan de känt då SMS:et 
anlänt. När de fått meddelan-
det har de fått en bekräftelse 
på att deras insats varit viktig 
och att blodgivningen har varit 
till nytta för en medmänniska.

Just den känslan vill vi att 
alla våra givare ska känna. Vi 
hoppas också att den positiva 
känslan ska spridas vidare 
så att fler anmäler sig som 
blodgivare. 

Alla ni som är blodgivare; 
ni är ovärderliga för de med-
människor som behöver blod!  

Helena Brus

Att utveckla veterinär rätts-
patologi genom att bygga 
upp rutiner och metoder för 
hela kedjan, från brottsmiss-
tanke till rättsligt utlåtande, 
är Therese Ottingers dokto-
randprojekt. Hon är labora-
torieveterinär vid Statens 
veterinärmedicinska anstalt, 
SVA, där majoriteten av alla 
djur, som misstänks ha blivit 
dödade genom en brottslig 
handling, obduceras. 

Antalet obduktioner som 
SVA utför ökar och det gäller att 
kunna möta kraven från rätts-
väsendet. Exempelvis ingick 

totalt 96 djur i en brottsutred-
ning under 2011. 

 – Ofta finns inga vittnen 
till de här brotten och det kan 
vara svårt med bevisning. 
SVA:s veterinärer måste kunna 
läsa fynden på och i kroppen. 
Vi ska också ge en opartisk 
beskrivning av vad som har 
hittats och vad det kan tyda på. 
Det sammanställs i ett skrift-
ligt utlåtande som ska kunna 
förstås av rättsväsendet. 
Undersökningsgången behöver 
därför vara så kvalitetssäkrad 
som möjligt, säger Therese 
Ottingers i ett pressmedde-
lande från SVA.

Tack! Det blod du 
lämnade den 5 dec. 
2013 har nu kommit 
till nytta för en patient. 
Mvh Blodcentralen

SMS-
meddelande 
till blodgivare

Rutiner för utredning av 
brott mot djur

Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Kan du gissa parasiten?

Rätt svar på sida 34.

HPV-vaccinet ger inga 
allvarliga biverkningar
Tillsammans med danska 
kollegor har forskare vid 
Karolinska Institutet följt upp 
nära en miljon svenska och 
danska f lickor vaccinerade 
mot humant papillomvirus, 
HPV. Syftet har varit att under-
söka förekomst av ett stort 
antal sjukdomar hos de vacci-
nerade för att på så sätt kart-
lägga eventuella biverkningar. 
Studien visar att det inte finns 
någon ökning av de under-
sökta sjukdomarna hos HPV-
vaccinerade flickorna jämfört 
med ovaccinerade.

Ungefär 300 000 flickor som 
är HPV-vaccinerade jämfördes 
med 700 000 ovaccinerade. Alla 
som ingår i studien var mellan 
10 och 17 år gamla. Med hjälp 

av patientdataregister i Sverige 
och Danmark har man följt upp 
totalt 53 olika diagnoser som 
blodpropp, vissa neurologiska 
sjukdomar och autoimmuna 
sjukdomar. Resultaten visar 
att ingen av sjukdomarna drab-
bade den vaccinerade gruppen 
i högre utsträckning än den 
ovaccinerade. 

Men effekten och eventuella 
allvarliga biverkningar av HPV-
vaccinering kommer att följas 
även på längre sikt. Hittills har 
de rapporterade biverkning-
arna till Läkemedelsverket 
främst varit milda, som feber 
och huvudvärk. Denna typ av 
biverkningar har inte studerats 
i den aktuella studien. 

NYTT & NOTERAT
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”DET ÄR ALLTID SPÄNNANDE NÄR 
MAN HITTAR CELLER MAN ALDRIG 

SETT TIDIGARE”

Yvonne Sköldin, Biomedicinsk analytiker
hematologen på Unilabs, Eskilstuna

Vårdförbundet Direkt! 
Vårdförbundet Direkt ger dig som är medlem personlig 
rådgivning, coachning och stöd. Du når oss via telefon 

0771-420 420 alla vardagar mellan klockan 8 och 18 eller 
genom att skicka in en fråga på vår webbplats.

En av våra åtta rådgivare är biomedicinsk analytiker och kan 
ge dig särskilt stöd i yrkesfrågor. Du får också råd om din 
anställning, lön, karriärutveckling, arbetstid, din roll som 

chef, konfl ikter på jobbet eller dina studier. Vi svarar även på 
frågor om ditt ledarskap och ditt medlemskap i Vårdförbundet.

Välkommen att höra av dig till oss!
www.vardforbundet.se/direkt

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

www.ki.se/uppdragsutbildning

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kompetensutveckling inom vård, omsorg och hälsa

Kunskap inom Cytodiagnostik har bidragit till att minska dödsfallen inom bl.a. gynekologisk cancer genom 
screeningprogram med god kvalitet. Anmälan är nu öppen till Karolinska Institutets utbildning 

Diagnostisk Cytologi, 30 hp
Utbildningen ger de praktiska och teoretiska verktygen för att efter avslutad utbildning kunna arbeta som  
cytodiagnostiker. Utbildningen sträcker sig över en termin och är på heltid. Den innefattar föreläsningar,  
grupparbeten, seminarier, deltagarpresentationer och inte minst mikroskopering.

Kursen är uppdelad i följande moment:
•  Diagnostisk gynekologisk cytologi – introduktion, 5 hp
•  Diagnostisk gynekologisk cytologi – fördjupning I samt II, 5+5 hp
•  Diagnostisk cytologi – respirationsorganen, 5 hp
•  Diagnostisk cytologi av urinvägarna, 5 hp
•  Diagnostisk aspirationscytologi, 5 hp

För att vara behörig att söka utbildningen krävs Biomedicinsk analytikerexamen  
om 180 hp eller kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap om minst 180 hp. Det krävs även att du  
är anställd inom området då det är arbetsgivaren som betalar för denna kompetensutveckling för verksamheten.

Kursstart 20 januari 2014 

Anmäl dig på:  
www.ki.se/uppdragsutbildning

Sista anmälningsdag är 2013-12-20



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

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

Jury:
IBL:s styrelse utgör jury. Juryns beslut kan 
inte överklagas. I de fall nominerande/nomi-
nerade medlemmar ingår i styrelsen vid 
tiden för beslut ska personen/personerna i 
fråga ej ingå i beslutsprocessen. 

Dags att nominera årets 
biomedicinska analytiker 2013

Nomineringen skickas till IBL som 

brev eller e-post senast den 31/12

(IBL bekräftar mottagande av nominering)

Årets biomedicinska analytiker 2012 
Carin Nilsson

En forskargrupp vid Lunds universitet har 
visat att så kallade inducerat pluripotenta 
stamceller har utvecklats till mogna nerv-
celler i strokeskadad hjärnbark hos råttor. 
Denna utveckling kunde ses två månader 
efter transplantationen och djurens rörlig-
het förbättrades. 

 – Resultaten är lovande och represen-
terar ett mycket tidigt men viktigt steg 
mot en stamcellsbaserad behandling för 
stroke hos patienter. Men det är viktigt att 
betona att ytterligare experimentella stu-
dier krävs för att omsätta dessa upptäck-
ter till kliniken på ett ansvarsfullt sätt, 
säger Olle Lindvall, överläkare och profes-
sor i neurologi i ett pressmeddelande från 
Lunds universitet.  

Varje år drabbas i Sverige omkring 
30 000 personer av hjärninfarkt eller stroke 
och många av dessa patienter blir aldrig 
helt återställda. Vid stroke skadas ofta 
hjärnbarken vilket kan leda till förlam-
ning och talsvårigheter hos de drabbade. 

Upptäckten öppnar nu för en möjlig 
behandling där de nervceller i hjärnan som 
dör vid en stroke kan ersättas med nya, 
friska nervceller. 

Forskargruppen har använt en vuxen 
människas hudceller som omprogramme-
rades till inducerat pluripotenta stamcel-
ler. Dessa fick sedan mogna till den typ av 
nervceller som finns i hjärnbarken. En svå-
righet som återstår att lösa är att hitta ett 
sätt att tillverka hjärnbarksceller i större 
mängd, vilket krävs om man ska kunna 
genomföra patienttransplantationer.  

 – Vi måste också ta reda på vilken 
effekt dessa nervceller har på andra funk-
tioner i hjärnan. Vi behöver veta mer om 
hur väl de nya nervcellerna byggs in i 
hjärnbarken och hur de kommunicerar 
med andra nervceller. Graden av funk-
tionell återkomst måste också förbättras 
säger Zaal Kokaia, professor i experimen-
tell medicinsk forskning.

Antibiotikaförskriv-
ningen har minskat i 
hela landet

Landets samtliga landsting har upp-
nått årets mål och minskat antibio-
tikaförskrivningen under perioden 
som sträcker sig från oktober 2012 till 
september 2013 jämfört med samma 
mätperiod ett år tidigare. Det visar 
Smittskyddsinstitutets utvärdering av 
regeringens patientsäkerhetssatsning. 

En rationell antibiotikaanvänd-
ning har hög prioritet i regeringens 
satsning på patientsäkerhet som har 
pågått i snart tre år. Under 2013 avsatte 
regeringen 100 miljoner kronor för 
detta område och för att landstingen 
ska kunna få ta del av dessa medel 
måste de bland annat minska för-
skrivningen av antibiotika och verka 
för ökad följsamhet till behandlings-
rekommendationer för vanliga infek-
tioner i öppenvården. Minst 50 % av 
landstingens vårdcentraler ska också 
förse läkare med en översikt av deras 
personliga antibiotikaförskrivning

Ett steg närmare 
behandling av luft-
vägsvirus
Våra två vanligaste luftvägsvirus, 
Coronavirus och Respiratoriskt syn-
cytialt virus, drabbar årligen tiotals 
miljoner människor. Coronavirus, 
CoV, orsakar för det mesta luftvägs-
infektioner med förkylningsliknande 
symptom. Men den nyligen identifie-
rade varianten av virus som orsakar 
Middle East respiratory syndrome är 
betydligt allvarligare och har lett till 
60 dödsfall av totalt 136 konstaterade 
fall sedan 2012. 

Respiratoriskt syncytialt virus, 
RSV, är den näst vanligaste orsaken 
till luftvägsinfektion hos småbarn 
och drabbar årligen runt 30 miljoner 
barn i hela världen. Mot dessa två 
virus saknas idag en effektiv antiviral 
behandling och det går inte heller att 
vaccinera sig mot CoV och RSV. 

Forskare vid Sahlgrenska akade-
min i Göteborg har identifierat flera 
substanser som hämmar RSV och CoV. 
Substanserna förhindrar bindning av 
RSV till kroppens celler och stoppar 
viruset från att ta sig in i cellerna. 
Vid infektioner med Coronavirus har 
forskarna lyckats hindra virusets för-
ökning i celler. Detta gäller även den 
nyupptäckta varianten som sprids i 
Mellanöstern. 

Nästa steg är att testa substanserna 
i vävnadsmodeller som liknar män-
niskors luftvägar och få ytterligare 
kunskaper om hur de upptäckta sub-
stanserna fungerar i kroppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR VI PÅ IBL!

Lovande resultat för 
strokebehandling med stamceller 

Det årliga PhotonicSwedens-priset har 
tilldelats CellaVision för deras insatser i 
optik och fotonik inom laboratoriemedicin. 
Företagets VD, Yvonne Mårtensson, tog 
emot priset vid en ceremoni på konferen-
sen ”Optik & Fotonik i Sverige” i Uppsala.

 – Det är en stor ära för oss att få det 
här priset, inte minst med tanke på att det 
finns en så spännande samling företag att 

CellaVision är årets bästa optik- 
och fotonikföretag

CellaVisions VD Yvonne Mårtensson tillsammans med Magnus Breidne, PhotonicSwedens.

välja bland. Vi är stolta och hedrade, och 
ser priset som betydande för vår synlighet 
i branschen. Det är en fantastisk eloge till 
vårt CellaVision-team, säger hon. 

Varje år delas priset ut till ett företag 
inom teknikområdet som har utmärkt sig 
både tekniskt och affärsmässigt under det 
gångna året. 

NYTT & NOTERAT
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TEMA: Blod

B lododlingar är idag standardme-
toden som används för att fast-
ställa sepsis. Metoden är långt 
ifrån optimal med utrymme för 

förbättringar av både känslighet och speci-
ficitet. Ändå är det tiden att få analys svaret 
till läkarna som är den stora nackdelen 
med blododlingar. Två till tre dagar för att 
påvisa bakterier i ett prov och fem dagar 
för att helt utesluta bakterieväxt i provet.

I sin doktorsavhandling har Andreas 
Ohlin, barnläkare på avdelning 35, Barn- 
och ungdomskliniken, Universitets-
sjukhuset i Örebro, i två studier tittat på 
möjligheten att med hjälp av PCR upptäcka 
sepsis hos nyfödda barn. Den första studien 
gjordes på plasma och i den andra använde 
Andreas och hans kollegor helblod.

 – På neonatalavdelningen är 90–95 % 
av alla blododlingar vi tar negativa, men 
vi har sjuka och känsliga patienter som vi 
är oroliga för och där vi vill utesluta sep-
sis. Om vi skulle kunna lita på det negativa 
PCR-svaret är det massor med barn som 
skulle slippa en antibiotikabehandling, 
få kortare vårdtider och vårdkostnader 

PCR istället 
för tidskrävande 

blododlingar
Sex timmar istället för flera dagar lång väntan på ett odlingssvar. 

Med snabbare diagnos av sepsis skulle många patienter slippa den förebyggande 
antibiotikabehandlingen och de sjuka skulle inte behöva vänta lika länge på en mer 

exakt behandling. Men än så länge befinner sig metoden på forskningsstadiet.

Av: Jasenka Dobric
90 % som innebär att majoriteten av 
alla patienter utan sepsis också fick ett 
negativt PCR-svar. De 31 falskt positiva 
PCR-svaren pekar på den vanliga proble-
matiken med PCR-diagnostik i allmänhet, 
kontamination. 

 – Problemet är att om man vrider upp 
känsligheten i en PCR för mycket så ris-
kerar man att plocka upp skräp som inte 
kommer från patienten. För att komma 
bort från det här problemet att provet 
blir kontaminerat så tror jag att det krävs 
DNA-fria provtagningsnålar, slangar, 
provrör och så vidare. Men vi hade också 
några fall där vi med PCR lyckades hitta en 
bakterie som vi ändå tror hade betydelse 
för patienten och där blododlingen var 
negativ. Det visade verkligen att PCR även 
kan upptäcka döda bakterier. Det var inte 
syftet med studien men ganska intressant 
bifynd. 

Innan metoden kan bli aktuell för even-
tuell klinisk användning måste forskarna 
öka metodens sensitivitet. 79 % är alldeles 
för lågt för en allvarlig infektion som sep-
sis och läkarna skulle inte våga lita på ett 
negativt svar och avsluta den pågående 
antibiotikabehandlingen.

 – De falskt negativa svaren är farliga. 
För om patienten är sjuk och har sepsis 

och jag får ett falskt negativt svar som 
jag litar på skulle jag avsluta antibiotika-
behandlingen och skicka hem patienten 
som i värsta fall kan avlida. Det är inte 
acceptabelt. Tolv falskt negativa svar när 
det totala antalet av positiva blododlingar 
var 56 stycken är absolut för mycket. Det 
får inte hända att vi skickar hem patienter 
med dödliga sjukdomar för att vi litar på 
en metod som inte håller. 

Fokus på att förebygga sepsis
Andreas Ohlin är optimistisk och tror att 
PCR på sikt kommer att kunna ersätta de 
tidskrävande blododlingar.

 – Jag tror att det är möjligt men det 
kommer att ta längre tid än jag trott tidi-
gare. Ska man kunna lösa de problem som 
kvarstår så måste det göras i riktigt starka 
forskningsmiljöer med stora labbresurser 
som USA och Kina har. Men det är absolut 
möjligt om tio, tjugo år eller så kanske det 
kommer en artikel nästa vecka. 

Den egna forskningen har i alla fall 
bytt fokus och handlar idag om hur man 
kan förebygga sepsis hos patienter på 
Neonatal avdelningen. På avdelningen i 
Örebro har man lyckats minska antalet 
sepsisfall genom att lite noggrannare ren-
göra alla infarter patienterna har.

skulle minska. Sedan vill vi att spädbarn 
ska vara hos sina föräldrar, man ska 
kunna knyta an i en naturlig miljö istället 
för att hålla patienterna på sjukhus i onö-
dan bara för att vi väntar på ett odlings-
svar, säger Andreas Ohlin. 

Till skillnad från blododlingen, tar 
PCR-analysen fyra till sex timmar. Den 
korta analystiden vore önskvärd för alla 
patienter med misstänkt sepsis men är 
extra viktig för de nyfödda eller andra 
patientgrupper med svagt immunförsvar 
som cancerpatienter eller immunsuppri-
merade patienter. 

 – En annan fördel med PCR är prov-
mängden och får du en eller en halv 
milliliter blod så räcker det utmärkt för 

en PCR-analys. Det kan jämföras med 60 
milliliter som tas på en vuxen med miss-
tänkt sepsis vilket är hela blodmängden 
på ett barn som väger 700 gram, förklarar 
Andreas Ohlin. 

Klinisk användning får vänta 
Runt 600 nyfödda barn med misstänkt sep-
sis och påbörjad förebyggande antibioti-
kabehandling ingick i studierna. Proverna 
till PCR-analys togs samtidigt som blodod-
lingar. För att få så mycket information som 
möjligt om varje prov användes sju olika 
prober, en allmän för att detektera bakte-
riellt DNA och sex specifika för de vanli-
gaste patogenerna vid neonatal sepsis. 

 – Det är lite fördelen med nyfödda, att 
det finns ett begränsat antal bakterier som 
orsakar sepsis och man vet ungefär vilka 
fiender man letar efter. Därför satte vi upp 
en modell som riktade sig mot dessa men 
vi hade också en generell probe som skulle, 
teoretiskt i alla fall, kunna hitta alla bakte-
rier i ett prov, säger Andreas Ohlin. 

De erhållna resultaten visar att PCR-
metoden har en hög specificitet på cirka 

 – Varje gång du ska ta ett prov eller ge 
medicin är det standard att torka av cen-
tral venkateter med en spritsudd. Genom 
att rengöra infarten i femton sekunder 
istället för en sekund har vi lyckat få ner 
antalet sepsisfall. Vi jobbar nu med att 
försöka sprida den metoden till andra 
avdelningar och andra sjukhus, avslutar 
Andreas Ohlin.

I framtiden kommer PCRanalyser att ersätta 
blododlingar vid diagnos av sepsis, tror 
Andreas Ohlin.

Betydligt kortare analystid och liten provmängd är några av fördelarna med PCR.

Foto: Anders Liljenbring

”Jag tror att det är 
möjligt men det kommer 
att ta längre tid än jag 

trott tidigare.” 

PCR istället för tidskrävande blododlingar
TEMA: BLOD
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Listan på sjukdomar som idag kan behand-
las med hjälp av stamceller blir allt längre. 
Vissa typer av tumörer, metabola sjukdomar, 
immundefekter och genetiska blodsjukdo-
mar kan alla behandlas med stamceller men 
det är framförallt människor med akut och 
kronisk leukemi som behöver genomgå en 
stamcellstransplantation. Misslyckas man 
med att hitta en HLA-matchad donator i 
familjen eller i donatorregister över frivilliga 
donatorer kan man söka efter en matchad 
enhet från navelsträngsblodbanker. Svenska 
Tobiasregistret har för närvarande ungefär 
3 000 enheter från Navelsträngsblodbanken 
registrerade. 

grund av väntan på provsvar och admi-
nistrativt efterarbete.

Den låga volymen av slutprodukten gör 
att stamcellerna från navelsträngsblodet 
är särskilt lämpliga för transplantationer 
på barn. Men det går även att använda 
dessa celler för stamcellstransplantationer 
på vuxna. Då gäller det att hitta två enhe-
ter med samma HLA-typ som patientens.

 – Skillnaden mellan stamcellerna 
som kommer från navelsträngsblod och 
stamcellerna som kommer från benmärg 
eller perifera blodstamceller är att de har 
längre tid till anslag, det vill säga det tar 
längre tid för de nya cellerna att fästa sig 
i benmärgen och börja producera de olika 
blodcellerna men det är samtidigt mindre 
risk för GvHD (Graft versus Host Disease) 
som är immunförsvarets reaktion. Det 
omvända gäller för stamcellerna från ben-
märgen och det perifera blodet. 

Ständiga förbättringar
Navesträngsblodbanken är godkänd som 
vävnadsinrättning av Socialstyrelsen, 
ackrediterat av Swedac och har en inter-
nationell ackreditering (FACT/Netcord) 
som bevis på den höga kvaliteten. Detta 
gör det möjligt att skicka navelsträngs-
blod till hela världen. Just nu försöker man 

Efter en förlossning innehåller 
blodet i navelsträngen och 
moderkakan rikligt med stam-
celler. Stamceller som kan 
användas för behandling av 
svårt sjuka människor i hela 
världen. Cellerna kan förva-
ras i över tjugo år i väntan 
på att någon behöver dem.

Av: Jasenka Dobric

” Detta är ingen snabb verksamhet, från insamlingen 
av navelsträngsblodet till att produkten är inskriven i 
TobiasRegistret brukar det ta ungefär sex månader.”

Navelsträngsblodbanken – 
enda av sitt slag i Sverige

Lisa Lagerlöf, leg. biomedicinsk analytiker på 
Nationell Navelsträngsblodbank.

På Navelsträngsblodbanken i Göteborg arbetar sex biomedicinska analytiker, en undersköterska och tre medicinskt ansvariga läkare. Efter processing fryses enheten in och förvaras i flytande kväve.

Förutom att donatorns och mottagarens 
Human Leukocyt Antigen, HLA, måste 
matcha finns det även andra faktorer som 
är viktiga när en förfråga om en viss enhet 
skickas till Navelsträngsblodbanken, som 
exempelvis cellmängden. 

 – Vid förfrågningar börjar vi alltid med 
en utökad HLA-typning. Transplantations-
centrat tar därefter ställning till om enheten 
ska beställas eller inte, säger Lisa Lagerlöf, 
leg. biomedicinsk analytiker på Klinisk 
immunologi och transfusions medicin på 
Sahlgrenska Universitets sjukhuset där 
Nationella Navel strängs blod bankens verk-
samhet ingår.

Blodbanken får runt 25 förfrågningar 
om stamceller per år och ungefär hälften 
av dessa lämnas ut för en transplantation. 
Hittills har totalt 33 enheter distribuerats 
och på världskartan i korridoren är län-
derna dit navelsträngsblodet från Sverige 
är skickat märkta. Chile, Australien, 
Holland och många fler. 

Daglig insamling
Från landets två insamlingsplatser, för-
lossningarna på Sahlgrenska Universitets -
sjukhuset i Göteborg och Karolinska 

Universitets sjuk huset i Huddinge i 
Stockholm kommer det dagligen in 
navelsträngsblod som noggrant bearbe-
tas och tas igenom de viktiga momen-
ten innan en färdig produkt är klar för 
nedfrysning. I proceduren som består av 
många steg är nästan alla laboratorieav-
delningar på Sahlgrenska inblandade. 
Transport temperaturen och cellmängden 
kontrolleras samtidigt som smittester, 
steriliseringskontroll, blodgruppering och 
HLA-typning görs. Själva stamcellerna 
separeras till en buffycoat med hjälp av en 
cellcentrifug och enheten fryses ner.

 – Plasman och de röda blodkopparna 
från centrifugeringen skickar vi till andra 
labb på sjukhuset för smittester, steril-
kontroll, blodgruppering, HLA-typning, 
FACS-analys för CD34+ samt stamcellso-
dling. Buffycoaten med stamcellerna 
fryses in och förvaras i flytande kväve i 
väntan på eventuell transplantation. Den 
färdiga enheten innehåller alltid 25 mL, 
förklarar Lisa Lagerlöf. Detta är ingen 
snabb verksamhet. Från insamlingen av 
navelsträngsblodet till att produkten är 
godkänd och registrerad i Tobiasregistret 
brukar det ta ungefär sex månader på 

optimera processen efter centrifugering 
för att minska förlusten av vita blodceller. 

Lisa Lagerlöfs magisterarbete är också 
knutet till stamcellerna. Hon arbetar med 
att utveckla ett snabbtest som kan göras på 
närmast anhöriga till den transplanterade 
patienten för att se om deras T-celler mot 
ett specifikt virus kan användas istället för 
virusläkemedel. 

 – Efter en stamcellstransplantation 
har du en period utan immunförsvar. 
Neutrofiler börjar produceras redan efter 
tio dagar men produktionen av T-cellerna 
dröjer vilket innebär att man är utan ett 
antikroppsimmunförsvar. Läkemedel mot 
virus är inte alltid optimala, man kan 
utveckla resistens och de är dyra. Därför 
kan man testa den närmaste familjen, se 
om de har minnes T-celler mot exempelvis 
CMV och undersöka om de cellerna kan bli 
aktiverade. Då kan man ge dessa celler till 
patienten som ett tillfälligt immunförsvar. 

Större etnisk variation 
Nationella Navelsträngsblodbanken inrät-
tades på regeringens uppdrag 2005 för 
att öka tillgången på stamceller i värl-
den.  Ett av regeringens mål med banken 
är att ungefär hälften av navelsträngs-
blodet ska komma från donatorer med 

utomeuropeiskt bakgrund. Detta för att 
säkra tillgången på navelsträngsblod för 
fler människor med utländskt bakgrund.  
Tanken är att de redan registrerade enhe-
terna i navelsträngsblodbanken ska utökas 
med ytterligare 2000.

 – Vi har runt 3500 frysta navelsträngs-
blodpåsar i våra kvävetankar varav cirka 
500 fortfarande väntar på att bli godkända 
och registrerade i TobiasRegistret, avslu-
tar Lisa Lagerlöf.
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Ett studiebesök, en idé, rätt samarbetspartners och resten är som man brukar 

säga, historia. Resultatet är en unik produkt som kontinuerligt dokumenterar 

blodpåsarnas hållbarhet och på så sätt stärker kvalitetssäkerheten. Produkten som 

kallas QTA Tracer System är utvecklad i nära samarbete med blodcentralen 

i Jönköping där den just nu genomgår sin testperiod. 

Av: Jasenka Dobric

Idag fäster personalen på blodcentra-
len i Jönköping en trådlös sändare, så 
kallad tracer, på varje blodpåse. Den 
registrerar och lagrar informationen 

om temperaturväxlingar för varje enskild 
påse och genom att vända på påsen får man 
direkt information om produktens giltig-
het. Grön lampa blinkar för giltigt och röd 
lampa innebär att påsen måste kasseras. 

 Just nu ligger fokus på blodcentralens 
transporter där man har kunnat göra kva-
litetsförbättringar tack vare tracern.

 – Ett område som vi redan från bör-
jan tänkte på var just transporter. Vi har 
väldigt bra koll på våra blodpåsar så länge 
de finns på blodcentralen men har ingen 
kontroll på hur de förvaras på vårdavdel-
ningar samt vilka temperaturskillnader 
transporterna utsätts för, säger Ann-Marie 
Andersson, områdeschef för Blodcentralen 
i Jönköpings län.

Temperaturvariationer som blodet 
utsätts för påverkar dess livslängd. I 
Sverige kasseras över 15 000 blodpåsar 
varje år delvis på grund av att informa-
tion om temperaturskillnader blodet har 
varit utsatt för saknas. QTA Tracer System 
loggar blodprodukternas temperatur var 
tredje minut och livslängden beräknas 

kontinuerligt. Samtidigt lagras all informa-
tion i en databas som möjliggör spårning av 
förändringar som skett med varje blodpåse.

 – Vi hade en transport till Värnamo 
där temperaturen hade gått ner under noll 
grader. Detta ledde till att vi bytte pack-
ningssätt och idag använder vi en tjockare 
frigolitskiva istället för bubbelplast mel-
lan blodpåsarna och kylklampar. Tracern 
har verkligen underlättat kontrollen av 
temperatur hos våra transporter, berättar 
Therése Belge, leg. biomedicinsk analytiker 
på Blodcentralen i Jönköping. 

Många användningsområden
I Jönköping finns planer på att använda 
systemet för att så småningom börja över-
vaka transporten av trombocyterna mellan 
länssjukhusen och förvaringstemperatu-
ren för blodet i blodbussen. Det finns också 
andra situationer där personalen märker 
en tydlig nytta med att ha en tracer fäst på 
blodpåsen. 

 – Det händer ibland att vi lämnar ut 
blod som ska transfunderas och så kom-
mer det något emellan på avdelningen, 
vilket inte är jättekonstigt egentligen för 
så ser verkligheten ut. Blodpåsen kan då ha 
varit utlämnad i flera timmar innan någon 

Gramming som kort efter det första mötet 
bildade, tillsammans med Christian 
Strandberg, Leif Sandvik och Thomas 
Oskarsson, bolaget Tridentify AB för att 
utveckla Petra Lindbergs idé till en produkt.

 – Projektet kändes spännande av flera 
anledningar. EU-direktivet kräver kvali-
tetskontroll av blodpåsarnas livscykel i 
hela Europa och då pratar vi om mer än 30 
miljoner blodpåsar. Det är tillräckligt stora 
siffror för att hänge sig åt något och kunna 
bygga ett framgångsrikt bolag. Sedan var 
jag rätt så säker på att jag skulle börja läsa 
medicin och att kunna kombinera min 
bakgrund inom ekonomi och innovation 
med en medicinrelaterad produkt var 
extra roligt, berättar Magnus Gramming, 
som idag studerar medicin på Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs universitet. 

Personalen på Blodcentralen i Jönköping 
har under hela utvecklingsperioden av sys-
temet fungerat som referens och utveck-
lingskund. De har bidragit med sin kunskap, 
funderingar, tolkningar men också med 
viljan att driva utvecklingen framåt och 
inte minst sin positiva inställning. 

 – Det är jättespännande att jobba med 
denna innovation och känna att vi verkli-
gen har bidragit till den färdiga produkten 

En banbrytande 
produkt garanterar 

blodpåsarnas hållbarhet

QR Kod 

Magnus Gramming såg potentialen 
i Petra Lindbergs idé och bestämde 
sig för att förverkliga den.

och fortfarande är med och utvecklar den, 
sägen Ann-Marie Andersson. 

 – Det är här i den dagliga verksam-
heten som man har möjlighet att upptäcka 
vad som fungerar och vad som inte fung-
erar, det är svårt att förutse det utan en 
koppling till det dagliga arbetet, tillägger 
Therése Belge.

Osäkerhet kring utformningen 
Den första prototypen av den trådlösa sän-
daren är inte det minsta lik den färdiga 
produkten som man kan se på blodpåsarna 
idag. Och om det var något som personalen 
på blodcentralen i Jönköping var lite tvek-
samma till under resans gång, så var det 
just utformningen. Önskemålen var att den 
skulle vara så liten och så platt som möjligt 
och inte skada påsen. Och hur skulle sän-
daren fästas på blodpåsar? Miljöaspekten 
var också en viktig pusselbit. Att producera 
elektroniska sändare för engångsbruk var 
inte aktuellt. 

 – Personalen betonade vikten av en 
miljövänlig lösning så vi utvecklade en 
produkt som enkelt kan återanvändas. 
Nu diskas varje tracer efter användning 
samtidigt som den nollställs, vilket är jät-
tesmidigt, säger Magnus Gramming.

kommer på att lämna tillbaka den till oss. 
Med tracern kan vi på en gång se om blodet 
fortfarande kan användas och i program-
met kan vi se det exakta nyberäknade 
utgångsdatumet, säger Ingela Linnemann 
Nilsson, leg. biomedicinsk analytiker.

Använder man systemet fullt ut är det 
möjligt att spåra blodprodukter med hjälp 
av så kallade Check-in Noder som är place-
rade på olika ställen på sjukhusen och ger 
information om var och när en viss blod-
påse har varit.

Spännande med unik produkt 
QTA Tracer System har funnits på mark-
naden i snart ett år. Men idén föddes redan 
för fem år sedan när Petra Lindberg, för-
valtningsdirektör på Medicinsk diagnos-
tik i Landstinget Jönköpings län och leg. 
biomedicinsk analytiker besökte blodcen-
tralen i Lund. Där använde man externa 
blodskåp som fungerade som bloddepåer 
och försökte öka spårbarheten med hjälp 
av streckkoder. Att scanna alla blodproduk-
ter som lades in, samt plockades ur dessa 
blodskåp verkade omodernt tyckte Petra 
Lindberg som började fundera på enklare 
lösningar. På Science Park i Jönköping träf-
fade hon innovationsrådgivaren Magnus 
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Från början var det tänkt att tracern 
skulle ha knappar för bland annat nollställ-
ning. Personalen gillade inte den idén och 
det var bara för oss att tänka om, berättar 
han. 

Och så har processen sett ut i omgångar. 
Tänka, testa och börja om. Men den kanske 
största motgången under den fem år långa 
processen var när fabriken i Danmark som 
precis skulle börja tillverka de första pro-
dukterna, drog sig ur. När Tridentity AB 
lämnade den utmaningen bakom sig hade 
även produkten fått den nuvarande utfor-
mingen och ny produktionsprocess kunde 
startas.

En del av rutinarbetet
Själva arbetssättet på blodcentralen har 
inte påverkats märkbart med QTA Tracer 
System som har blivit en naturlig del av 
rutinarbetet. Det tar ungefär tjugo sekunder 
extra att para ihop en tracer med blodpåse 
vid komponentberedningen. Upplever per-
sonalen att det är jättestressigt någon dag 
kan de, än så länge välja att inte göra det.

 – Personalen har kommit in i det nya 
sättet att jobba på nu, det är ett extra 
moment som alla ska ta till sig men där tror 
jag att vi är idag, säger Ingela Linnemann 
Nilsson.

Parallellt med utvärderingen av trans-
porterna testar Jönköpings blodcentral att 
låta tracern sitta kvar på blodpåsen när den 
lämnas ut till vissa avdelningar. Då kan 
avdelningspersonalen snabbt och enkelt 

kontrollera produktens giltighet precis 
innan själva transfusionen. 

 – Vi testar detta med IVA och Medicin-
avdelningen som är våra största förbrukare 
av blod. Vi ska utvärdera detta innan vi 
börjar göra så med all blod vi lämnar ut. 
När blodet är transfunderat skickar avdel-
ningspersonalen bara tillbaka sändarna till 
oss, förklarar Ann-Marie Andersson. 

Intresset växer
Magnus Gramming märker ett ökat intresse 
för produkten som än så länge bara finns i 
Sverige och planer på att erövra såväl den 
europeiska som latinamerikanska mark-
naden finns. 

Biomedicinska analytiker Ingela Linnemann Nilsson och Therése Belge har i perioder arbetat intensivt med QTA Tracer System.

Kontinuerlig information om temperaturväxlingar registreras och lagras i en webbportal. 

I framtiden kanske man använder QTA 
Tracer System för att säkerställa kvaliteten 
på vacciner och läkemedel, eller i biobanker 
och vid organtransplantationer. 

 – Vi arbetar med att ständigt utveckla 
produkten, det tillkommer nya funktio-
ner och nya mätområden för QTA Tracer 
System hela tiden, vilket är spännande, 
säger han. 

 Vad sägs om en mobilapplikation 
där du genom att scanna tracern kan få 
information om blodet i påsen och dess 
utgångsdatum? Den finns redan och är 
en av de senaste förbättringarna av QTA 
Tracer System. 
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Labex Snabb-diff
Snabb färgningslösning för lufttorkade 
preparat inom hematologi, cytologi och 
histologi. 
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p.g.a. varierande PH

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

direkt användning 
•	 Prisvärt alternativ till andra färgningslösningar 
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Konferenscentret Kungsporten var centrum 
för forumet, med undantag av onsdagskväl-
lens middag som hölls i Jönköping.

Det var ett späckat program med både 
nätverksträffar, workshops, seminarier och 
föreläsningar som presenterades och det 
krävdes ibland lite planering för att välja ut 
de punkter som var mest intressanta.

Laboratoriemedicin och 
patientsäkerhet
Hans Rutberg, professor i medicinsk kva-
litetsutveckling och patientsäkerhet, 
Hälsouniversitetet, Linköping, berättade 
om laboratoriemedicinens betydelse för 
patientsäkerheten.

Var tionde patient drabbas av en 
vårdskada efter behandling på sjukhus och 
denna siffra har legat konstant de senaste 
åren.

Den största delen, drygt en tredjedel 
eller 39,5%, av vårdskadorna idag står de 
vårdrelaterade infektionerna för. 

Hans ställde oss inför en rätt intressant 
frågeställning. Valet stod mellan samma 
behandling gjord på två olika sjukhus, fast 
skillnaden var att på det ena sjukhuset (vi 
kallar det för ”Blåa sjukhuset”) finns en 
utbyggd riskmedvetenhet, man använder 
checklistor, följer givna standards och pro-
cedurer, anmäler problem och följer upp 
konsekvenser. På det andra sjukhuset, det 

s.k.”Röda sjukhuset”, är förhållandet det 
motsatta. De flesta väljer såklart att bli 
behandlade på det ”Blå sjukhuset”, men 
det är uppseendeväckande att samtidigt 
arbetar majoriteten av oss på det ”Röda 
sjukhuset”.

Ett sätt att göra vården säkrare både för 
patienter och personal och för att förbättra 
och förändra är att anmäla alla avvikelser 
som inträffar. Men detta tar också väldigt 
mycket tid i anspråk! Som exempel nämn-
des att i Östergötland hade man ett år 14 000 
preanalytiska avvikelser, vilket totalt tar 
ca 11,7 arbetsveckor att åtgärda genom att 
kontakta kunden och registrera avvikelsen 
i systemet.

Immunologi
Jag deltog sedan i ett seminariepass inne-
hållande temat immunlogi. Det var ett 
antal intressanta föreläsare (Maria Faresjö, 
Maysae Quttineh, Emma Carlsson och 
Åshild Olsen Faresjö) som jag ska göra en 
kort sammanfattning kring.

Den röda tråden var vårt viktiga försvar 
från nyfödd till gammal. Under graviditeten 
accepterar moderns immunförsvar fostret 
trots att det egentligen är främmande. I 
livmoderslemhinnan finns regulatoriska 
T-celler som styr detta.

De allvarligaste infektionerna hos för 
tidigt födda barn är blodförgiftning och 
hjärnhinneinflammation. Dessa tillstånd 
kan vara svåra att upptäcka, därför är det 
viktigt att bekräfta diagnoserna genom 
olika analyser. Vid utredning tas oftast pro-
ver som blod-, urin- och nasopharynxod-
ling, och IL-6, CRP och blodstatus.

Neonatal sepsis drabbar 3-4 barn per 
1000 st. och den har oftast väldigt ospeci-
fika symptom. ’Early onset sepsis’ uppstår 
inom 72 timmar efter födseln och ’late 
onset sepsis’ debuterar efter 72 timmar. 

IL-6 ä r en snabbare immunmarkör 
än CRP. IL-6 går att detektera en ökning i 

plasman redan efter 1 timme, maximalt 
värde uppnås efter 2 timmar för att sedan 
minska. 

CRP ser man först efter 12 timmar och 
finns kvar upp till 72 timmar för att sedan 
sjunka.

Övriga pro-inflammatoriska proteiner är 
resistin och visfatin som också är mätbara.

Allergi är väldigt vanligt hos barn, ca 1/3 
drabbas i någon form. Celiaki drabbar ca 35 
000 barn, siffran kan vara ett större mör-
kertal för det kan vara så många som upp 
till 200 000 som ännu inte har fått diagno-
sen. Diabetes, typ-1, drabbas 8000 barn av. 
Alla dessa tre sjukdomar har en viss ärftlig 
bakgrund, men kan även påverkas av mil-
jöfaktorer såsom kluster, ålder och område. 
Föda och stress är andra faktorer som kan 
inverka.

Betacellsstress kan uppkomma genom 
att psykologisk stress ökar insulinbehovet 
och därvid ökas trycket på betacellerna att 
producera mera insulin.

En studie som delvis stöder denna teori 
är ABIS (Alla Barn i Södra Sverige) som star-
tade 1979. Biologiskt material (blod, urin, 
hår, avföring) från barn i åldern 5-6 år sam-
lades in och deras föräldrar fick också svara 
på ett frågeformulär. Nivåer av cytokiner, 
kemokiner, glukos, C-peptid och kortisol 
uppmättes och utvärderades sedan. En 
slutsats var att barn som var exponerade för 
hög stress hade en låg spontan aktivitet av 
Th2-celler och Tr1-celler och samtidigt en 
hög spontan aktivitet av Th1-celler.

Kortisol är ett hormon som indikerar 
stress och kan mätas i både saliv, serum 
och nu även i hår! Att mäta kortisol i hår är 
en markör för långtidsstress, metoden finns 
inte i ute på marknaden utan den förekom-
mer endast i forskningssammanhang än så 
länge. Metoden som används är RIA-teknik 
och det går att mäta retrospektivt ungefär 3 
månader bakåt i tiden.

Kortisol lagras över från blodkärl till 
hårsäck via talgkörtel. Hårstråna klipps ner 
till en mindre mängd, vägs, söndermals, 
extraheras och slutligen frystorkas. Den 
insamlade mängden bör vara minst 3 mg, 
men helst 5-6 mg. 

Idag har hittills samlats in ca 1000 pro-
ver dels från 1-åringar (hämtat från ABIS-
studien), patienter med IBS och kontroller 
till dessa, patienter i väntrum i Norrköping 
och Linköping och studenter i Athen och 
Linköping. 

Med stigande ålder förändras immun-
försvaret, t.ex. så minskar antalet T-celler 
och dess funktion försämras hos personer 
över 80 år. Man kan göra en immunriskpro-
fil, IRP, och definiera den som en kvot mel-
lan CD4+ och CD8+.

Opartisk prövning av 
laboratorieutrustning
Elisabeth Eriksson-Boija, SKUP-koor dinator, 
berättade om sitt uppdrag på EQUALIS. 
SKUP är en förkortning för Skandinavisk 
Utprövning av laboratorieutrustning inom 
Primärvården. SKUP bildades 1997 genom 
ett norskt initiativ och är idag ett sam-
arbetsprojekt mellan Norge, Sverige och 
Danmark.

Personal betalas av respektive organi-
sation och utprövningarna betalas av res-
pektive beställare. Syftet är att opartiskt 
pröva ut och rapportera analyskvalitet 
och användarvänlighet av laboratorie-
utrustningen inom primärvården. Målet 
är att alla analysapparater som används 

utanför sjukhuslaboratorierna ska vara 
utprovade av SKUP.   

En SKUP-utprövning ger svar på allt 
utom kostnad/prov. De frågeställningar 
som kan besvaras är om instrumentet 
är lätt att använda, om instrumentet är 
robust, om mätkvaliteten är bra nog och 
om hur lång tid det tar att analysera ett 
prov.

Så här kan en SKUP-utprövning gå till: 
först kommer en förfrågan från en till-
verkare/försäljare och därefter görs en 
prioritering hos SKUP. Utifrån eventu-
ella specifika frågeställningar anpassas 
ett standardprotokoll och utprövningen 
utförs. Som efterarbete kommer sedan att 
sammanställa och beräkna data, skriva en 
rapport och också publicera denna.

Förfrågan kan gälla ett instrument 
som inte finns på den skandinaviska 
marknaden, då behöver man göra en full 
utprövning. Om instrumentet har modi-
fierats kan det räcka med att göra en till-
läggsprövning. När SKUP ska prioritera 
utprövningar vägs faktorer in som t.ex. 
om det finns ett standardprotokoll, är det 
säsongsberoende, vilket land som har 
resurser och tid.

SKUP-koordinatorn anpassar stan-
dardprotokollet i samråd med tillverka-
ren/återförsäljaren. När båda parter är 
överens skrivs ett kontrakt med utförande 
laboratorier och VC/sjukhusavdelningar.

Utprövningen sker på sjukhuslabo-
ratorium med det nya instrumentet 
samt en jämförelsemetod. Oftast sker 
utprövning av nytt instrument också hos 
slutanvändarna; vårdcentraler, sjukhus-
avdelningar, hemmabruk. Slutanvändarna 

Enlig Hans Rutberg drabbas var tionde 
patient av en vårdskada efter behandling på 
sjukhus och denna siffra har legat konstant 
de senaste åren.

Maria Faresjö pratade om immunförsvaret genom hela livet. 

kan alltså vara biomedicinska analyti-
ker, sjuksköterskor, undersköterskor eller 
patienter. Under utprövningen är alla data 
konfidentiella. Data skickas av utprövarna 
till SKUP-koordinatorn. Tillverkaren får 
ofta information av SKUP-koordinatorn 
under utprövningens gång om det ser OK ut 
eller om det uppstår problem. Utprövarna 
sänder över all rådata (patientprover, kon-
troller) till SKUP-koordinatorn, som sedan 
sammanställer data och räknar statistik. 
Resultaten jämförs mot de kvalitetsmål 
som är angivna i protokollet. Resultaten 
diskuteras och objektiva slutsatser dras uti-
från kvalitetsmålen. Resultaten redovisas 
med tabeller och figurer i rapporten.

Rapporten ska skrivas enligt en given 
vetenskaplig mall med följande huvud-
rubriker; sammanfattning, förkortningar, 
kvalitetsmål, material och metoder, resul-
tat och diskussion, referenser och till sist 
bilagor. Ansvarig SKUP-koordinator skriver 
rapporten och övriga SKUP-medlemmar i 
samma land läser och kommenterar. Efter 
detta görs en sparringsrunda med SKUP-
medlemmar i ett av de andra länderna 
följt av en höringsrunda med alla SKUP-
koordinatorer. SKUP:s styrgrupp godkänner 
rapporten och sänds över till tillverkaren/
återförsäljaren för kommentarer. När rap-
porten till slut blir godkänd av både SKUP 
och beställaren publiceras den på www.
skup.nu. 

Inga-Lill Sparr
biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin 

Dalarna och ordförande i RKKT

För andra året samlades kol-
leger inom den biomedicinska 
laboratorievetenskapen till-
sammans med representanter 
från diagnostikaindustrin och 
övriga samarbetspartners för att 
prata, diskutera, lösa problem, 
lyssna, bli fyllda av kunskap, 
äta, njuta och må gott! Här 
kommer en resumé av dessa 
dagar från min synvinkel.

Diagnostikforum 
Huskvarna 1-3 oktober
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Equalissidan

Vill du veta mer om Equalis? 
Besök vår hemsida www.equalis.se

Equalis har under många år varit National 
Release Center för IUPAC och IFCCs NPU-
kodssystem, och förvaltat den svenska 
versionen av laboratorieterminologin. Vi 
har även bistått vid implementeringen av 
denna i olika sammanhang, till exempel 
för den Nationella Patientöversikten. I 
brist på långsiktig finansiering av verk-
samheten och nationellt beslut om att 
NPU-koder ska användas har nu Equalis 
styrelse beslutat att förvaltningen och 
arbetet med terminologin ska upphöra.

 – Vi hoppas att en framtida organi-
sation, i dag är oklart vilken, kommer att 
återuppta och vidareutveckla termino-
logiarbetet. Detta är en förutsättning för 
att sjukvården ska kunna använda sig av 
resultat från laboratorieundersökningar 
på ett säkert sätt, oavsett vilken som är 
producent eller konsument, och oavsett 
vilken av dagens laboratoriespecialite-
ter som resultaten kommer från, säger 
Equalis VD, Gunnar Nordin.

Equalis tackar för det goda terminologi-
samarbete som vi haft med landets labora-
torier under åren som gått, och beklagar de 
omedelbara olägenheter som uppstår.

Mer information lämnas av Gunnar 
Nordin ( gunnar.nordin@equalis.se )

2014 blir ett spännande år!
Inom vårt nyaste område, Arbets- och 
lungfysiologi, kommer vi att arrangera 
kvalitetssäkringsprogram som riktar sig 
mot utförare av såväl arbetsprov som 
lungfunktionsundersökningar. Under 2013 
genomfördes ett första pilottest som fung-
erade bra och som därför återkommer från 
och med 2014 med två omgångar per år. 

Även kvalitetssäkringsprogrammet Blöd
nings diagnostik i cerebrospinalvätska har 
föregåtts av pilottester. Vi har fått posi-
tiv feedback och detta blir nu ett åter-
kommande program som vänder sig till 
laboratorier som utför diagnostik av sub-
arachnoidalblödning (SAB). Deltagarna 

ska utföra kvantitativa mätningar av mar-
körer för SAB, samt bedöma resultat från 
likvorspektrofotometri, enligt laboratori-
ets ordinarie rutiner. I september hölls en 
workshop för diagnostik av SAB. Förutom 
presentationer om SAB i den kliniska var-
dagen på neurokirurgkliniken och SAB-
diagnostik på laboratoriet, diskuterade 
deltagarna bland annat cut-off värden när 
det gäller absorbansen, spektrofotometerns 
känslighet/ upplösning och UK guidelines. 

Inom området Nuklearmedicin kommer vi 
att erbjuda två kvalitetssäkringsprogram; 
Skelettscintigrafi – tolkning av patientfall samt 
Skelettscintigrafi – utvärdering av simulerade 
undersökningar. I det sistnämnda program-
met använder vi digitala fantombilder. 

Dessutom blir det några förändringar i 
existerande program. Allmän klinisk kemi 
har fått tillägg av komponenter i form av 
paracetamol, salicylat samt digoxin, och 
Borreliaantikroppar genomgår en förändring 
då vi adderar ytterligare ett provmaterial; 
cerebrospinalvätska. 

I programmet för digital cellklassifice-
ring, Equator, har en ny mjukvara tagits i 
drift. Den nya mjukvaran, Pro Cella Vision 
Proficiency, visar på ett enkelt sätt hur del-
tagaren ska gå tillväga för att klassificera 
de celler som visas med bilder. Det är först 
indelat i blodbild för erytrocyter respektive 

leukocyter och därefter en klassificering på 
cellnivå. Patientfall med begränsad infor-
mation finns som underlag till bilderna. I 
rapportöversikten visas hur stor andel som 
svarat per celltyp samt vad examinatorn 
angett som korrekt celltyp. Nedan visas två 
bilder från senaste utskicket.

Bild a) Lymfocyt
Klassas som lymfocyt av 
examinator. 43 % av del
tagarna tycker att detta 
är en lymfocyt och 56 % 
en lymfocyt variantform.

Bild b) Lymfocyt 
variantform
Klassas som lymfocyt 
variantform av exa
minator och 96 % av 
deltagarna håller med 
om detta.

Publiceringen av NPU-koder via Equalis 
webbplats kommer att upphöra vid årsskiftet

All ny information och anmälningsblan-
ketter till samtliga program finns att tillgå 
på www.equalis.se. Där ser ni även tid och 
plats för de flesta av vårens användarmö-
ten. Anmälan kan som regel ske 1–2 måna-
der innan respektive möte.

Över 400 deltagare samlades under 
den tre dagar långa konferensen i 
Huskvarna för att ta del av fler än 
50 föreläsningar, seminarier och 
workshops. Programmet innehöll 
allt från etik och metodik till 
förbättringsarbeten och IT.

Missade du årets Diagnostikforum? 
Boka in 14–16 oktober nästa år i din 
kalender redan nu!

Läs om årets Diagnostikforum på 
sidorna 26–29

Text: Jasenka Dobric
Foto: Samuel Westergren

Mötesplatsen för 
biomedicinska 
analytiker i Sverige
1-3 oktober, Huskvarna, 
Jönköpings kommun

Årets Diagnostikforum
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Reflektioner från 
Studentforum

Diagnostikforum var en oerhört 
positiv upplevelse. Framförallt före-
läsningarna var intressanta att gå 
på; ena gången fick man höra om det 
senaste inom laboratorieinstrument, 
andra gången hur man som biomedi-
cinsk analytiker kan påverka sin och 
sina kamraters arbetssituation för 
att sedan övergå till vilka karriär-
möjligheter och arbetsområden det 
finns för oss.

 
Genom att samla blivande och 
redan legitimerade biomedicinska 
analytiker tror jag att vi stärker den 
eftersträvande gruppkänslan, vil-
ket förhoppningsvis leder till att vi 
kan nå ut i samhället för att visa vad 
det är vi faktiskt gör, och framförallt 
hur viktigt detta jobb är.

 
Att integrera oss studenter i detta 
forum var en fantastisk möjlighet för 
oss att få en inblick i vårt framtida 
yrke. Det är ju trots allt vi studenter 
som kommer att utgöra de framtida 
biomedicinska analytiker, och att då 
vara insatt i yrket redan från början 
ger oss bra förutsättningar för att 
lyckas med vårt kommande arbete.

 
En viktig sak har jag lärt mig under 
dagen i alla fall – utan biomedicinska 
analytiker fungerar inte vårdkedjan!

Viktoria Hagenston
Biomedicinsk analytikerstudent T3,
Hälsouniversitet, Linköping

Är biomedicinska analytiker en 
resurs inom primärvården eller 
en onödig kostnad? Den fråge-
ställningen hade Göran Schedvin, 
överläkare och Maria Kuusinen, 
leg. biomedicinsk analytiker 
när de jämförde vårdcentraler i 
Östergötland. Deras resultat visar 
på en ökad kvalitet på vårdcentra-
ler med biomedicinska analytiker.

Av de 36 vårdcentraler som ingick i stu-
dien hade 26 biomedicinska analytiker 
anställda. Flera olika aspekter som kän-
netecknar en god laboratorieverksamhet 
som rätt provtagning och rätt test har 
undersökts.

 – Vi tittade bland annat på L D-best äl  l-
ningar med hemolys i svaret och det visade 
sig vara 50 % vanligare med hemolys i 
röret på labb utan en biomedicinsk analy-
tiker, säger Göran Schedvin.

Det är också vanligare att underan-
vända tester som exempelvis sTFR vid ane-
midiagnostik, tas oftare på rätt patienter 

Biomedicinska analytiker är 
en resurs på vårdcentraler 

vid rätt tidpunkt på vårdcentraler med 
biomedicinska analytiker. Detta gäller 
även mikroalbuminuri- samt fritt joniserat 
kalcium-analys.

 – Min slutsats och mitt budskap är 
att det lönar sig att ha biomedicinska 
analytiker på vårdcentraler. Idag är det 
ingen självklarhet och frågeställningen 
finns inom primärvården för det är lätt 
att ersätta biomedicinska analytiker med 
andra yrkeskategorier, säger han.

Stöd till distriktsläkarna 
Biomedicinska analytiker inom primärvår-
den har en helhetsbild som inbegriper både 
provtagning och analys och kan därför 
användas som viktig bollplank av läkare 
och annan personal inom primärvården. 

 – Vår kärnverksamhet är analys och 
vi kan bidra med kunskap när det gäller 
val av tester, hur de ska tas och tolkning 
av resultat. Och vi kommer att fortsätta 
jobba för att biomedicinska analytiker ska 
få jobba som diagnostisk resurs inom pri-
märvården, säger Maria Kuusinen.

I år utökades Diagnostikforums program med workshops i etik, 
molekylärbiologisk diagnostik och hematologi.

Göran Schedvin, överläkare och Maria Kuusinen, leg. biomedicinsk analytiker pratade om 
rollen biomedicinska analytiker har inom primärvården.

Föreläsarpresentationer 
hittar du på 

www.diagnostikforum.se

Tillsammans med Anne Berndt, för-
bundsombudsman på Vårdförbundet och 
styrelseledamot i IBL skulle vi, en grupp bio-
medicinska analytiker på Diagnostikforum, 
ta oss an det etiska dilemmat. Alla är 
snabba med förslag till olika lösningar - 
”berätta för chefen”, ”prata med kollegan”, 
”prata med medarbetaren som klagade” 
och så vidare. Redan där går vi alla rakt in i 
fällan. För att gå direkt på själva lösningen 
kan inte likställas med reflektion.  

Syftet med övningen är att ha välgrundat 
beslut för vald handling. Med hjälp av den 
etiska modellen, framtagen i Norge, får 
man ett verktyg för att kunna lösa dilem-
man på ett systematiskt sätt. 

• Vad är problemet?

• Vilka är handlingsalternativen?

• Vem eller vilka påverkas/önskar den 
ena alternativet eller det andra?

• Vilka värderingar och normer är 
kopplade till respektive handling?

• Vilken handling väljer jag?

Gruppen diskuterade varje steg grundligt. 
Handledarens roll är att hela tiden hålla 
gruppen på rätt spår genom att både hin-
dra och uppmana till diskussioner. Vårt 
dilemma fick också en ny dimension när 
det visade sig att en gruppdeltagare hade 
liknande problem i verkligheten. Och i takt 
med att själva problemet blev mer verklig-
hetsförankrat utvecklades också gruppens 
resonemang. Till slut blev vi nog alla lite 
förvånade av vår gemensamt framtagna 
handling. Att inte göra någonting – för att 
en arbetsplats ska vara tillåtande, inklu-
derande och spegla mångfalden som finns 
bland oss människor. 

Att öva sig i etisk 
reflektion

”Diagnostikforum 
var en oerhört posi-

tiv upplevelse”

”Vår kärnverksamhet är analys och vi kan bidra 
med kunskap när det gäller val av tester, hur de ska 
tas och tolkning av resultat.”

Du möter en medarbetare på en annan avdelning som klagar över en av dina 
kollegor. Du anser att det finns fog för klagomålet. Vad gör du?

Anne Berndt, som under året har hunnit 
leda flera etikworkshops runt om i landet, 
berättar att man under reflektionen ibland 
behöver tänka utanför sin box, bjuda till 
och söka lösningar och respektera att det 
som är ett dilemma för en person, kanske 
inte är det för en annan.

Jag tror att vi alla fick oss en tankeställare 
och diskussionerna fortsatte långt efter att 
workshopen i etik var över.

I år utökades Diagnostikforums pro-
gram med flera andra workshops, bland 
annat i hematologi och molekylärbiologisk 
diagnostik. 

MEDLEMSSIDOR
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1. Föreläsningen om laboratoriemedi
cinens betydelse för patienten och 
vikten av preanalys. Rätt patient och 
rätt rör från början skulle spara flera 
arbetsveckors tid som används till 
avvikelsehantering.

2. Fler inplanerade pauser, det blir för 
intensivt att lyssna på fler föreläs
ningar i rad. Och mer transfusions
medicin på programmet.  

Marianne 
Thynelius

1. Det var CellaVisions workshop i 
hematologi. Även om jag jobbar på 
veterinärsidan har det varit nyttigt 
och lärorikt att delta.

2. Jag efterlyser ett veterinärblock. 
Utveckligen inom veterinärmedicin 
går fort framåt och vi börjar närma 
oss den nivån som finns inom human 
laboratoriediagnostik.

Caroline 
Landhage

1. Personligen var det att lyssna på 
Göran Schedvin som har mätt om 
biomedicinska analytiker är en resurs 
eller kostnad inom primärvården. 
Sedan har jag hört från kollegor att 
etikworkshopen också var en höjdare 
men den missade jag tyvärr. 

2. Jag har en uppmaning till alla 
deltagare: Besök utställarna, vi är här 
för att vi vill träffa er!

Mats 
Karlsson

Systemet som heter Tempus600 är ut-
vecklat i Danmark och finns än så länge 
installerat på tre sjukhus inom Jönköpings 
läns landsting. Det består av rör som är 25 
mm i diameter och möjliggör, med hjälp 
av tryckluft, direkt transport av provrör 
mellan sjukhusens akutmottagningar 
och laboratorier. På sjukhuset i Jönköping 
används tekniken även på provtagnings-
centralen. Rören färdas genom systemet 
med en hastighet på upp till tio meter per 
sekund och det går att skicka upp till sju 
prover åt gången med varje rack. 

Det nya transportsystemet ersätter 
rörpostsystemet och personalen på akut-
mottagningen behöver inte längre packa 
in samt placera proverna i patroner innan 
de skickas iväg till laboratoriet. Och i 
andra änden av systemet, när proverna 
når laboratoriet, har uppackningsmo-
mentet eliminerats.

Att landstinget använder sig av elek-
troniska remisser är nästan en förutsätt-
ning för att kunna använda Tempus600 
optimalt. För pappersremisser går inte att 
skicka med systemet och inte heller alla 
typer av rör, men de flesta.  

 –  Tittar man på själva transporten 
är tidsvinsten inte så stor jämfört med 
rörpost, men det man vinner är tiden 
det tar att packa in, adressera och skicka 
proverna, samt tiden det tar att packa 
upp varje försändelse. Tidigare bar per-
sonalen många prover till labb och i det 
förfarandet finns många andra risker 
som att proverna blir glömda någonstans 
eller att de får vänta tills fler patienter har 

lämnat sitt prov. Nu kan varje rör skickas 
utan att behöva packas in och utan att 
behöva vänta på någonting annat, säger 
kemisten Peter Fransson som pratade 
om fördelarna med Tempus600 under 
Diagnostikforum.

I framtiden är transportsystemet 
en del av automationen
Den preanalytiska fasen har blivit allt vik-
tigare i jakten på kortare svarstider och 
Peter Fransson hoppas att nästa utveck-
lingssteg blir att endast rör med en inlagd 
beställning ska kunna skickas till laborato-
riet. Den kontrollen borde man kunna göra 
genom att scanna provrörskoden precis 
innan varje rör skickas. 

I framtiden är tanken att Tempus600 
ska vara kopplad direkt till de olika 
instrumenten på kliniskt kemiska labora-
toriet. Och enligt Peter Fransson är detta 
en viktig framtidsfråga för laboratorier.

 – Det handlar inte bara om att hur 
vi ska korta ner svarstiderna, det hand-
lar också om att undvika en utveckling 
mot väldigt mycket patientnära utrust-
ning, exempelvis på akutmottagningen. 
Genom att koppla transportsystemet till 
instrumenten har avdelningarna både 
kompetent personal och den avancerade 
utrustningen nära till hands.

Kortare svarstider med ett nytt 
transportsystem för laboratorieprover

Transportsystemet Tempus600 sparar tid.

Transporten påverkar inte 
provernas kvalitet
De jämförelser som är g jorda mellan 
proverna skickade med Tempus600 och 
proverna som personalen hade gått med 
eller på annat sätt lämnat till laboratoriet, 
visar att provernas kvalitet inte påverkas 
av transporten med det nya systemet. 

 – Hemolysgraden i ett rör som har åkt 
med Tempus600 är något högre än i rör 
som man har gått med varsamt i handen. 
Vissa hemolyskänsliga analyser ändras 
litegrann men det är laboratorieläkar-
nas bedömning att dessa skillnader är så 
små att de saknar praktisk betydelse. Vi 
har inte upptäckt några avvikande svar 
som skulle ha gett patienterna ett annat 
omhändertagande, annan medicindos 
eller behandling, säger Peter Fransson.

Men trots tidsvinsterna och de många 
potentiella utvecklingsmöjligheter är 
Tempus600 kanske inte den optimala lös-
ningen för alla avdelningar på sjukhuset. 
Kostnaden för att köpa och installera en 
anläggning ligger uppåt en miljon kronor. 

– Det är ingen jättebillig lösning och 
det är inte alla avdelningar som skulle 
ha nytta av systemet. Om det ska löna sig 
gäller det att man utnyttjar teknikens alla 
möjligheter på ett bra sätt. 

Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping var först i Sverige 
med att installera det nya 
transportsystemet för 
laboratorieprover mellan 
akutmottagningen och 
laboratoriet. Tack vare den 
nya anläggningen har analy-
sernas svarstider förkortats 
vilket även resulterar i kortare 
väntetider för patienterna 
på akutmottagningen. Det var särskilt en programpunkt som 

Carina Johansson hade ringat in när hon 
anmälde sig till Diagnostikforum – nätverk-
sträffen inom parasitologi, som totalt lock-
ade ett trettiotal deltagare från hela landet.  
Hon är leg. biomedicinsk analytiker på 

Diagnostikforum – ett utmärkt 
tillfälle för nätverksträffar
Hematologi, parasitologi, immu-
nologi, veterinärmedicin. Listan 
kan göras lång på de nätverk som 
biomedicinska analytiker har 
bildat för att utveckla sitt spe-
cialområde och utbyta erfaren-
heter. Under Diagnostikforum 
i Huskvarna hölls flera nät-
verksträffar där deltagarna fick 
chansen att diskutera patient-
fall och metodik samt lyssna 
på intressanta föreläsningar. 

klinisk kemi, Unilabs i Eskilstuna, där hon 
bland annat arbetar med parasitdiagnostik.
 
Vad har dagen innehållit? 

– Under förmiddagen har vi lyss-
nat på föreläsningar om tarmparasiten 
Dientamoeba fragilis och utbrottet som 
förra året drabbade skolbarn i Jönköping. 
Där var avdelningen för parasitologi på 
Länssjukhuset Ryhov inblandad i det diag-
nostiska arbetet. 

Deltagarna diskuterade även PCR-
diagnostik som är på frammarsch inom 
området och som fungerar bäst vid speci-
fika frågeställningar. 

– Vi har även pratat om kvalitetssäk-
ringen inom parasitologi samt tittat på 
preparat. Det enda tråkiga är att jag mis-
sade bra föreläsningar som gick parallellt 
men jag är jättenöjd med dagen, säger hon. 

Carina Johansson, leg. biomedicinsk 
analytiker, Unilabs, Eskilstuna. 

Vad tar du med dig från träffen? 
– Jag tar med mig lite idéer och funde-

ringar till vår parasitsektion i Eskilstuna. 
Dessa handlar om både metodutveck-
ling, anmälningsplikt samt patogena och 
apatogena parasiter.

Leg. biomedicinsk analytiker, 
Klinisk kemi, Norrlands 
universitetssjukhus

Kundansvarig, Siemens Leg. biomedicinsk analytiker, 
Regiondjursjukhuset Bagarmossen

2. Hur kan Diagnostikforum bli ännu bättre nästa år?1. Vad var årets Diagnostikforums höjdpunkt?

Två frågor om Diagnostikforum
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Patientnära analyser (POCT) 
och självtester
EPBS arbetar med att ta fram ett mer 
omfattande policydokument för Point of 
Care Testing, POCT. POCT bör harmonieras 
i Europa vilket inte skett, där anledningen 
till största delen beror på brist på resurser 
och styrning.  Biomedicinska analytiker 
måste ta den centrala rollen i POCT, där vi 
ska ansvara för utbildning av patienterna 
och övrig vårdpersonal. Om biomedicinska 
analytiker inte tar den rollen nu finns det 
en risk att den möjligheten kommer att för-
svinna eller att andra professioner kommer 
att ta över. Då ISO 22870 (ledningssystem 
för patientnära analysverksamhet) håller 
på att revideras kommer arbetet med EPBS 
policydokument att avvakta till det arbetet 
är klart.

European Academic Network of 
Biomedical Sciences (EANBS)
EPBS vill skapa ett nätverk som länkar 
samman alla lärosäten som utbildar bio-
medicinska analytiker i Europa. Bland 
annat för att sprida information om bio-
medicinsk laboratorievetenskap, möjlig-
heter att delta i Europeiska projekt, skapa 
nya utbildningsprogram. Hittills är det 17 
lärosäten som anslutit sig och arbetet med 
nätverket fortgår.

European Master
Idén med en European Master är att stu-
denten ska kunna plocka ihop kurser från 
olika lärosäten i Europa för att kunna ta 
en examen i biomedicinsk laboratorie-
vetenskap. Lärosäten som i stället för att 
konkurrera med varandra kompletterar 
utbildningen med kurser inom sitt specia-
lområde. I arbetsgruppen ingår Göteborgs 
Universitet. För närvarande söker man 
finansiering för att kunna genomföra pro-
jektet, men diskussioner och planering för 
hur detta skulle kunna genomföras pågår. 

Marknadsföring och sponsring
EPBS arbetar med att öka synligheten för 
biomedicinska analytiker i Europa. Bland 
annat planerar EPBS styrelse besöka 
EU-parlamentet i Bryssel för att uppmärk-
samma EU:s politiker på vilka biomedicin-
ska analytiker är och vår roll i vårdkedjan. 
För att kunna vidareutveckla sitt arbete har 
EPBS arbetat med att finna olika vägar att 
få finansiellt stöd och sponsring. 

CPD
EPBS har varit involverat i att stödja 
och utveckla Continuous Professional 
Development (CPD), det vill säga kontinu-
erlig professionell kompetensutveckling 
sedan organisationen bildades. IBL var en 

av partnerna i EU-projektet EucoLABS som 
gjorde en kartläggning av CPD för biomedi-
cinska analytiker i Europa och tog fram en 
portfolio och riktlinjer. EPBS vill nu arbeta 
vidare med implementering av EucoLABS-
portfolion genom pilottester i några länder. 
Och hur man kan åstadkomma en harmo-
nisering av CPD i Europa. 

Vision
Biomedicinska analytiker står inför många 
utmaningar och förändringar inom en inte 
alltför avlägsen framtid; t.ex. demografiska 
förändringar, automation, brist på bio-
medicinska analytiker och frågan om vem 
som ska göra vad på laboratorierna. EPBS 
har fört ett arbete gällande gemensam 
vision för professionen som till stor del har 
byggt på den danska idén om Diagnostisk 
Partner. Diagnostisk Partner och frågan 
om ”extended practice” för biomedicinska 
analytiker ska behandlas på en endagars 
konferens i samband med 2014 års EPBS-
möte i Dublin, Irland.

EPBS Berlin
19–20 oktober 2014

Den professionella organi-
sationen för biomedicinska 
analytiker i Europa har haft 
sitt årliga möte. POCT, mark-
nadsföring av professionen samt 
en europeisk masterutbildning 
är några av organisationens 
arbetsområden som diskute-
rades under dagarna i Berlin.

Av: Anne Berndt och 
Tanja Wijkmark

Vad händer inom yrket? Vad är problematiskt, nytt eller viktigt hos våra nordiska 
kollegor? Inför den nordiska NML-kongressen som under sommaren gick av 
stapeln i Trondheim skrev representanter från varje land om det mest aktuella för 
yrkesgruppen just nu. Först ut är Finland!

Att vara bioanalytiker i 
Finland på 2010-talet

Pipsa Allén

Som bäst pågår en reform av yrkeshög-
skolornas lagstiftning och samtidigt för-
nyar man studieplanerna eller granskar 
dem. Man anser dock fortfarande att prov-
tagning och patientundersökningar är vik-
tiga kunskapsområden för bioanalytiker. 

Det centrala i bioanalytikerns kun-
nande kommer inte att förändras 
märkbart i framtiden. Att behärska labo-
ratorieundersökningsprocessen kommer 
även fortsättningsvis att vara ett vik-
tigt kunskapsområde för bioanalytiker. 
Bioanalytikerexamen ger goda möjlighe-
ter att verka på laboratorier inom kemi, 
hematologi, mikrobiologi, patologi, cell- 
och molekylbiologi, klinisk neurofysio-
logi och klinisk fysiologi samt inom olika 
forsknings- och utvecklingsuppgifter vid 
universitetslaboratorier och den privata 
sektorn.

Suomen Bioanalyytikkoliitto 
Finlands Bioanalytikerförbund är bland 
medlemmar, intressegrupper och dem 
som använder hälso-vårdstjänster, en 
uppskattad yrkesmässig förmånsbevakare, 
påverkare och föregångare. Förbundet 
stöder upprätthållandet och utvecklan-
det av sina medlemmars yrkeskunskap 
genom att ordna olika sorters skolnings-
tillfällen. Förbundets uppgift är också 
att övervaka och befrämja utbildningen 
inom branschen samt utvecklingen av 
skolningsmöjligheterna.

Arbetskraftssituationen 
varierar starkt i olika delar 
av Finland. På utbildningsor-
terna kan det vara överutbud, 
medan det på andra orter kan 
vara brist på bioanalytiker. 
Också inom huvudstadsregio-
nen är det kontinuerligt brist 
på utbildade bioanalytiker.

Av: Pipsa Allén
President i Finlands Bioanalytikerförbund 
(Suomen Bioanalyytikkoliitto)

Inom finländska sjukhuslaboratorier har 
det pågått en strukturförändring redan 
över många år. Man har koncentrerat 
verksamheten till de största laboratori-
erna och de mindre har i stor omfattning 
sammanslagits med dessa. I de stora labo-
ratorierna använder man automationslin-
jer som har kapacitet att snabbt analysera 
stora provmängder. Centraliseringen har 
lett till att undersökningsutbudet på små 
laboratorier har krympt. Vid dessa skö-
ter man provtagningsarbetet och proven 
skickas vidare för analys. Vårdenheterna 
har tagit i bruk Bedside-analyser för att få 
snabbare provsvar.

Det att arbetsuppgifterna utarmas 
har lett till det att det ställvis är svårt att 
rekrytera bioanalytiker. Vissa arbetsgi-
vare har reagerat på situationen genom 
att anställa expressutbildade, bland annat 
närvårdare, som provtagare. Den här 
utvecklingen oroas man av inom Finlands 
Bioanalytikerförbund. I Finland har tradi-
tionsenligt provtagningen skötts av utbil-
dade bioanalytiker. Detta har ansetts som 
en viktig preanalytisk faktor när det gäller 
provkvaliteten.

Förnyar studieplanen
Det finns sex yrkeshögskolor i Finland, 
vilka årligen utexaminerar ca 150-200 bio-
analytiker. Den övervakande myndigheten 
(Valvira) registrerar dem som legaliserade 
laboratorieskötare. 

IBL:s ordförande Helene Johansson och vice ordförande Agneta Colliander 
deltog i det årliga EPBS mötet.
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ab ninolab
Box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

Bimelix AB
Torggatan 10, AX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

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

ANL Produkter
Box 26, 125 21 Älvsjö

www.anl.se

Sysmex Sverige AB
Marios Gata. 13, 434 37 Kungsbacka

www.sysmex.se

BectonDickinson AB
Box 472 04, 100 74, Stockholm

www.bd.com/se

Boule Diagnostics
Box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

Triolab AB
Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna

www.triolab.se

Associerade Företagsmedlemmar

Nästa nummer av

Tema: Utbildning & Karriär  |  Kommer: Februari 2014

Vill du veta mer om Associ-
erat företagsmedlemskap?

Konktakta kansli@ibl-inst.se

En dag på jobbet

Monica Brian
Leg. Biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, Laboratoriemedicin, 
sektionen för Hematologi och Koagulation vid Sundsvalls sjukhus

Vill du berätta om en dag i 
ditt arbetsliv?

Kontakta redaktionen på 
laboratoriet@ibl-inst.se

Förutom arbetsuppgifter på ”special” 
hematologi arbetar vi även inom rutin-
hematologi med analyser av blodprover och 
vissa kroppsvätskor på Sysmex XE 5000.

En dag på jobbet kan börja med cyto-
kemiska färgningar som till exempel 
May-Grünewald, Giemsafärgning och järn-
färgning. Därefter mikroskoperar vi och 
gör en manuell bedömning av de blodut-
stryk som vår Sysmexapparat larmat för.

En annan uppgift är preparering av blod 
för immunofenotypning av lymfocytpo-
pulationer med hjälp av ytmarkörerna CD 
3, CD 4, CD 8, CD 19, CD 16+56 som sedan 
analyseras på vår flödescytometer BD 
FACS Calibur. Bland annat på HIV positiva 
patienter följer man behandlingen regel-
bundet med hjälp av dessa analyser.

När vi mikroskoperat och för-differen-
tierat benmärgspreparaten går vi vidare 
och preparerar även för flödescyto metri 
om det beställts. Detta görs för att få en 
säkrare bedömning för typningen av 
cellerna. Utifrån vilka celler vi ser när vi 

mikroskoperar benmärgen eller blodet och 
vad frågeställningen är på remissen, sätter 
vi olika paneler t.ex. för akuta leukemier, 
lymfom och hårceller med olika typer av 
antikroppar. Därefter sker utvärderingen 
av dessa celler på vår flödescytometer. 

På laboratoriemedicin utförs även 
perifer stamcellsskörd på patienter med 
olika hematologiska diagnoser. På blod 
och stamcellsskördar från dessa patienter 
utför vi sedan analyser av CD 34 på flödes-
cytometer. Stamcellsskörden skickas 
sedan vidare till Norrlands universitets-
sjukhus i Umeå för vidarebearbetning och 
infrysning. När allt är klart åker patien-
ten sedan till Umeå och får tillbaka sina 
stamceller.

På ”special”-hematologi analyserar vi led-
vätskor och bedömer med hjälp av polari-
sationsmikroskop om det finns urat- eller 
pyrofosfatkristaller, vilket är viktigt för 
klinikerna att veta för att med hjälp av 
medicinering kunna lindra patientens 
smärta i leden. 

I cerebrospinalvätskor bedömer vi 
antalet leukocyter och erytrocyter i mik-
roskop, medan andra typer av kroppsvät-
skor som ascites-, pleura-, synovial- och 
dialys-vätskor analyseras vanligtvis på 
Sysmex XE 5000. Vi utför även fotome-
triska mätningar och absorbanskurvor på 
cerebrospinalvätskor.

I mina arbetsuppgifter förutom de tidigare 
nämnda, ingår att undervisa yngre kolle-
gor, kollegor som behöver en uppfräsch-
ning och studenter i, mikroskopering av 
olika typer av celler i blod, kroppsvätskor 
och urinsediment. Förutom dubbelmik-
roskopering går jag igenom lite bakgrund 
till varför man tar olika prover och vad 
man får ut av analysen vid olika utfall av 
resultaten vid olika sjukdomstillstånd. Den 
undervisningen sker individuellt och då 

En dag på jobbet kan vara 
ganska varierande. Min huvud-
sakliga ”hemmasektion” är på 
avdelningen för hematologi. 
Inom ”special”-hematologi är vi 
tre leg. biomedicinska analytiker 
som gör analyser inom flödescy-
tometri på blodprover, benmärg 
och körtlar. Vi bedömer ”diffar” 
(blodbilder) och för-differen-
tierar benmärgsutstryk. Dessa 
arbetsuppgifter har varit mitt 
specialintresse under många år. 
Ett intresse som väcktes under 
de sex år jag arbetade som bio-
medicinsk analytiker i Schweiz 
där kunskapen inom hematologi 
och koagulation var mycket stor. 

har vi möjlighet att gå igenom vilka analy-
ser kollegan behöver öva på för att känna 
sig säker på arbetsuppgifterna som tillhör 
hematologisektionen på jourtid.

Jag föreläser om urinsediment för kolle-
gor och studenter. Ett annat tema på före-
läsningar som jag har är centrifugering och 
användning av olika typer av centrifuger.

En annan del av mina arbetsuppgifter 
består av att jag ansvarar för alla typer 
av centrifuger på Laboratoriemedicin och 
Blodcentralerna på sjukhusen i Sundsvall, 
Örnsköldsvik och Sollefteå. Jag skriver 
bruksanvisningar, underhåll och program-
merings-scheman beroende på analys och 
rör för olika centrifuger. Reparationerna 
och inmätningarna sköts av våra medicin-
tekniska ingenjörer. Dessutom medverkar 
jag vid inköp av centrifuger på nämnda 
sjukhus och är rådgivare till vårdcentra-
lerna när de skall köpa centrifuger.

Vissa veckor arbetar jag heltid på hema-
tologen och andra veckor delar jag mellan 
att undervisa och programmera, skriva 
och uppdatera dokument för centrifu-
gerna. Mina arbetsdagar är därför mycket 
varierande och fyllda av intressanta och 
meningsfulla uppgifter.
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Knep & Knåp

IBL Kalendarium
Kurser, möten och konferenser

23–24 januari
Equalis användar-
möte – Koagulation
Nova Park Conference, Knivsta

28 januari
Equalis användar-
möte – Ekokardiografi
Svenska Läkaresällskapet, 
Stockholm

6–7 mars
Equalis användar-
möte -Hematologi
Nova Park Conference, Knivsta

6–7 mars
NML nätverksmöte
Reykjavik

11 mars
Equalis användarmöte – 
Medicinsk mikrobiologi
Plats: Ännu ej faställt.

19 mars
Equalis användarmöte – 
Fysiologisk kärldiagnostik
Svenska Läkaresällskapet, 
Stockholm

24–25 mars
Equalis användarmöte – 
Läkemedel och toxikologi
Nova Park Conference, Knivsta

3–4 april
Equalis användarmöte 
– Klinisk immunologi
Plats: Ännu ej faställt

Rätt svar på gissa parasiten: 
Dientamoeba fragilis trofozoit.

7–8 april
Equalis användarmöte 
– Proteinanalyser
Nova Park Conference, Knivsta

9–11 april
Mikrobiologiskt Vårmöte
Trollhättan

15 april
Biomedicinska 
analytikerdagen

6 maj
IBL:s årsmöte

7–9 maj
Vårmöte i Klinisk Patologi
Eskilstuna

10–12 september
47th Nordic Coagulation 
Meeting
Visby

16–19 september
XXXIV Nordic Congress 
in Clinical Chemistry
Göteborg

3–7 oktober
IFBLS:s världskongress
Taipei, Taiwan

14–16 oktober
Diagnostikforum 2014
Jönköping

16–18 oktober
EPBS-möte
Dublin, Irland

Denna gång finns det tio ord gömda med koppling 
till naturfenomen och miljö. Som vanligt får en vin-
nare bjuda sina kollegor på tårta.

Skicka in lösningen, senast den 25:e januari till 
kurser@ibl-inst.se eller IBL, Knep&Knåp, Box 4065, 
141 04 Huddinge

Rätta orden i nr 5 skulle vara:
Ledaren, Nytt & Noterat, Kalendarium, Innehåll, 
Knep & Knåp, Fallbeskrivning, Equalis, Kurssidor

Knep & Knåps vinnare i Laboratoriet nr 5:
Ann-Chr ist ine Holmqvist , Blodcentralen, 
Universitets sjukhuset Örebro som därmed får bjuda 
sina kollegor på tårta. Vi gratulerar Ann-Christine 
och hennes kollegor. 
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Digital temperature display

Key Switch

Forced-air cooling

5 drawers

Automatic fast defrosting

Condensate evaporation

Antifreeze

Comfortable access

Connection for 
forwarding alarms and 

for PC-supported temp-
erature documentation

KIRSCH Kylar för Blodpåsar och Frysar för Blodplasma

08-590 962 00    www.ninolab.se

Visual and audible alarm
signal, even in the case of

power failure

Minimum/maximum
temperature memory

Finns i flera storlekar från 95 liter till 700 liter

BL-720
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Laboratoriet
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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

Visste du att...

68% av alla fel i analyskedjan kan direkt härledas till den preanalytiska fasen?*

Centrifugering är en viktig del av denna fas, 
därför är det viktigt med rätt kunskap och 
instrumentering.
Labex kan centrifugering och vi  
anpassar instrument efter era behov.
Vi erbjuder även installation och  
utbildning.
 

Kontakta oss gärna för ytterligare 
information!

  INSTRUMENT AB

Specialister på Centrifugering, Frystorkning
och vakuumcentrifugering/Indunstning

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.   

* Källa: Plebani and Carraro, Clinical Chemistry 48, No.5, 2002


