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Du är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarskännande. 
Du har en positiv inställning till verksamhetsutveckling för 
att bidra till en kvalitetssäkrad, kostnadseffektiv och snabb 
vårdkedja där laboratoriediagnostiken är en del. Du arbetar 
självständigt med provtagning, analys av laboratoriepro-
ver och är van att kritiskt värdera olika analysmetoder så 
att diagnostiken utvecklas och ständigt förbättras.

På arbetsförmedlingens hemsida finner man bara den 
senaste veckan en mängd utannonserade tjänster 
där man söker biomedicinska analytiker inom både 
rutinlaboratorium, inom forskning, men också inom 
egen specialistmottagning. 
Rekryteringsbehovet i väl-
färdssektorn är stort, vilket 
beror till största delen på stora 
pensionsavgångar. Rätt kom-
petens är en framtidsfråga 
för arbetsgivarna och under-
sökningar visar att medarbe-
tare i kommun och landsting är engagerade och trivs 
med sina jobb. En viktig utmaning är att landsting och 
kommun utvecklas och blir attraktiva arbetsgivare 
och marknadsför alla de intressanta jobben. Till detta 
hör att medarbetarna måste kunna se en tydlig kopp-
ling mellan prestation, ansvar och ersättning för det 
arbete som utförs.

Enligt Högskoleverkets prognos är biomedicinska 
analytiker den yrkeskategori som kommer att ha 
det största underskottet på utbildade inom mycket 
snar framtid.

Förra året kom en rapport från Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, om det stora rekryteringsbeho-
vet inom hälso- och sjukvård uppdelat på yrke. IBL 
reagerade på att biomedicinska analytiker inte fanns 
med och kontaktade SKL om detta. Svaret vi fick var 
att man valt att visa de stora yrkesgrupperna men att 
man gärna ville träffa IBL i denna fråga. IBL ansåg att 
minst lika viktigt var det att peka på de stora bristerna 

på biomedicinska analytiker 
där behovet endast skulle 
täckas av knappt 40 %, vilket 
kan jämföras med nästan 
90 % avseende läkare.

Utredningen om svensk 
patologi föreslog satsningar 
på vidareutbildningar av bio-

medicinska analytiker och åtgärder som leder till att 
”den skarpa gränsen för vem som kan ställa diagnos 
luckras upp”. Utredningen föreslog att ge biomedi-
cinska analytiker ett ökat ansvar för att effektivisera 
patologin. Det är dock inte enbart inom patologin som 
det behövs specialistutbildningar för biomedicinska 
analytiker. Ständigt utvecklas undersökningsme-
toder som många gånger är mycket avancerade. IBL 
välkomnar den satsning om specialistutbildning 
på masternivå som beskrivs i detta nummer av 
Laboratoriet. Dock kvarstår orosmomentet att vi inte 
fyller platserna på utbildningen och här måste olika 
aktörer agera så att vi får en patientsäker vård inklu-
derat laboratoriediagnostiken. IBL fortsätter därför 
att resonera med SKL om hur olika organisationer kan 
samarbeta i dessa frågor.

”En viktig utmaning är 
att landsting och kommun 

utvecklas och blir attraktiva 
arbetsgivare...”
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Vilka mikroorganismer som är patogena 
respektive kommensala är dock relativt 
outforskat, exempelvis har bakterien 
Propionibacterium acnes sedan länge anta-
gits orsaka hudsjukdomar såsom akne 
eller follikulit, en inflammatorisk reaktion 
i den ytliga delen av hårfolliklar som följd 
av fysisk skada, kemisk irritation eller 
infektion detta utan starkare bevis (4). 
Resultaten i vår studie tyder dock på att 
denna är en kommensal mikroorganism 
vanligt förekommande i hårfolliklar i frisk 
hud. Sambandet mellan olika dermatolo-
giska sjukdomar och mikroorganismer är 
bristfälligt studerat eftersom diagnostik 
konventionellt skett kliniskt samt even-
tuellt histologiskt. Tidigare har mestadels 
odlingar tagna från huden undersökts, 
vilka ej med säkerhet kan representera 
hudens samtliga lager då de endast visua-
liserar mikroorganismer på hudens ytliga 
skikt och kontamineras samtidigt lätt av 
exempelvis miljö eller provtagaren. Den 
mest presentabla bild av mikrofloran och 

övriga mikrober på och i hud fås genom 
stansbiopsier där samtliga hudlager och 
-komponenter representeras (5). 

Flourescence in situ hybridisation 
(FISH) med oligonukleotidprober speci-
fika mot konserverade 16S rRNA- samt 
18S rRNA- regioner möjliggör såväl den 
precision som molekylärbiologiska meto-
der ger samt mikroskopisk visualisering 
av bakterier och svampar även i djupare 
hudlager. Immunofluorescens (IF) med 
specifika antikroppar möjliggör ytterligare 
visualisering och specificering av olika 
förekommande mikroorganismer (6). I 
kombination kan dessa metoder användas 
för visualisering av såväl enstaka mikroor-
ganismer som biofilm och ge ytterligare 
förståelse för dermatologiska sjukdomar 
och tillstånd med infektiöst ursprung.

Till studien gjordes ett urval av paraf-
fininbäddade patientprover med diagno-
serna benignt naevus respektive follikulit, 
50 prover ingick i vardera grupp. Samtliga 
benigna nevi var hudbiopsier tagna från 
ansiktet medan follikulitbiopsierna var 
tagna från ett flertal olika kroppsliga posi-
tioner. Biopsierna snittades och antigen 
retrieval utfördes med proteinase K för 
att möjliggöra hybridisering av prober och 
bindning av antikroppar till respektive 
antigen. Snitten färgades enligt FISH med 
proberna Eub 338, en universiell probe och 
komplementär mot 16S rRNA hos bak-
terier, samt Panfun som är komplemen-
tär mot 18S rRNA hos svampar. Därefter 

färgades snitten med en monoklonal 
grampositivspecifik antikropp varpå en 
konjugerande fluorokrominmärkt sekun-
därantikropp tillsattes. Snitten kontrast-
färgades med DAPI för att visualisera 
samtliga celler i provet. De prover som 
visade sig innehålla grampositiva bakte-
rier färgades ännu en gång med specifika 
antikroppar, denna gång mot P. acnes res-
pektive Staphylococcus species. 

Av 50 prover med diagnosen benignt 
naevus detekterades P. acnes i hårfolliklar i 
29 hudbiopsier och Staphylococcus spp i fyra 
hudbiopsier. Av hudbiopsierna diagnosti-
cerade med follikulit bedömdes nio prover 
positiva för P. acnes och 10 prover var posi-
tiva för Staphylococcus spp i hårfolliklarna. 
Av follikulitprover tagna från talgrika 
områden var 52 % positiva för dessa bakte-
rier. Svamp återfanns i sju respektive fyra 
prover.

P. acnes förekommer oftare på hud 
med hög talgproduktion så som skuldra, 
hårbotten och ansikte. P. acnes har tidi-
gare ansetts som orsaken till akne, men 
nyare studier visar att det troligtvis finns 
andra orsaker som bidrar till sjukdomen. 
Resultatet i denna studie tyder på att 
denna bakterie tillhör hårfollikelns micro-
biom i större utsträckning än vad som tidi-
gare förmodats.

FISH är sedan tidigare känd som en 
bra metod för direkt visualisering av mik-
roorganismer i vävnadssnitt (6). I kom-
bination med immunofluorescens kan 

Visualisering av 
mikroorganismer i hårfolliklar

Hårfollikel med mikroorganismer som endast 
färgats med DAPI.

Hårfollikel med Staphylococcus spp färgade 
med specifik antikropp (röd).

Hårfollikel med stafylokocker (röda) samt 
kvalster (omringade av grönt). 

Huden är kroppens största 
organ och en viktig barriär 
som fungerar som första 
linjens försvar mot patoge-
ner och toxiner (1,2). Huden 
koloniseras av ett stort antal 
mikroorganismer såsom bak-
terier, svampar och virus vilka 
utgör hudens microbiom (3).
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Hårfollikel med P. acnes färgade med specifik 
antikropp (grönt) samt hårstrå (uppe till höger 
i follikeln).

Hårfollikel med grampositiva bakterier färgade 
med specifik antikropp mot G+ (röda).

dess specificitet mot specifika bakterier, 
bakteriearter och andra mikroorganis-
mer utökas ytterligare. Tidigare studier 
av mikroorganismer förekommande i och 
på hud har mestadels utförts med odling 
av svabbprover vilket inte representerar 
kolonisationen i alla hudlager (5). Den 
metod vi i denna studie använt lämpar 
sig väl i kombination med hudbiopsier för 
visualisering och utredning av förekom-
mande mikroorganismer samtidigt som 

kontaminationsrisken minskar. Studien 
kan ytterligare utökas med antikroppar 
med annan specificitet. Metoden bör med 
fördel kunna användas vid andra derma-
tologiska sjukdomar och tillstånd med 
misstänkt infektiöst ursprung.

Av: Johanna Berg & 
Rebecca Jonsson

Klinisk Patologi, Norrlands Universitetssjukhus
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Fallbeskrivning

Fick hepatit C av donerat blod

För att detektera hepatit C analyseras pro-
ven för att se om de innehåller antikroppar 
mot viruset. Den aktuella blodgivartapp-
ningen var helt negativ i antikroppsana-
lysen. Att blodet i själva verket innehöll 
hepatit C-virus hade förblivit okänt om 
inte Klinisk immunologi och transfu-
sionsmedicin i Göteborg hade varit ett 
av de laboratorier som säljer plasma till 
Octapharma, ett företag som tillverkar 
plasmabaserade läkemedel. 

Innan plasman används genomgår den 
ytterligare kontroller; bland annat NAT 
(Nucleic Acid amplification Test), en mole-
kylärbiologisk metod för att detektera 
virus. Med en sådan metod förkortas den 
så kallade fönsterfasen – den tid som går 
från smittotillfälle tills smitta kan detekt-
eras – eftersom den påvisar själva virus 
och inte kroppens reaktion (antikroppar) 
på virusinfektionen. Det var alltså inget 
fel på analysen som utfördes på virolo-
gen. Smittan var helt enkelt så färsk att 
den inte hade hunnit ge upphov till några 
antikroppar. 

De screeningtest vi utför på blodgivar-
tappningarna följer Socialstyrelsens före-
skrifter: För hepatit C och syfilis används 
enbart antikroppstest.  För HIV används ett 
kombinerat test som påvisar både virus-an-
tigen och antikropp. Förekomst av hepatit 
B screenas med ett test som detekterar ett 
hepatit B-antigen. Den metod vi använ-
der för att påvisa antigen eller antikrop-
par, CMIA (chemiluminescens magnetic 
immuno assay), är i hög grad automatise-
rad och relativt snabb. Att utföra 4 ana-
lyser på ett prov tar cirka 30 minuter och 
instrumentet processar cirka 350 analyser 
per timme. Molekylärbiologiska metoder 
är mer komplicerade att utföra, de kräver 
en större arbetsinsats och tar längre tid. 
Hittills har inte Socialstyrelsen föreskrivit 
att sådana metoder ska användas för såll-
ningstester av blodgivartappningar.

Innan donerat blod frisläpps 
för användning, utförs såll-
ningstester för att påvisa 
eventuell förekomst av HIV, 
hepatit B, hepatit C eller 
syfilis. Här i Göteborg utförs 
analyserna på virologen.

Det finns ett relativt nytt CMIA för att 
detektera HCV antigen. Det är nästan 
lika känsligt som en molekylärbiologisk 
metod. Redan 2–3 veckor efter smittotill-
fället kan HCV-antigen påvisas, medan 
antikroppar detekteras först efter 4–10 
veckor. I efterhand när smittan hade upp-
täckts bad vi Octapharma om lite plasma 
från den aktuella givaren, för att analysera 
i antigentestet. Provet blev positivt, så med 
den metoden hade smittan påvisats. 

Gemensamt för HIV, hepatit B och C 
samt syfilis är att de smittar via blod och 
att man kan bära på smittan utan att veta 
om det. Inkubationstid och fönsterfas kan 
variera kraftigt mellan individer beroende 
på bland annat hälsotillstånd och livsfö-
ring. För hepatit C varierar inkubationsti-
den mellan 1–4 månader. Viruset orsakar 
en inflammation i levern som kan läka 
ut, men som i mer än hälften av fallen ger 
upphov till en kronisk inflammation. 

När Octapharma larmade att en enhet 
bar på hepatit C-smitta startades en spår-
ning för att klarlägga om och till vilken/
vilka patienter som enheten använts. 

Mycket tragiskt visade det sig att en patient 
hade fått av blodet och även blivit smittad. 

I en intervju i GöteborgsPosten berättar 
chefläkare Mats Tullberg att sannolikheten 
för att smittas vid en blodtransfusion ändå 
är mycket liten. Senast någon smittades av 
hepatit C på detta sätt i Sverige var år 2000 
och sedan dess har det gjorts 7,2 miljoner 
blodtransfusioner.

På labb blev vi mycket bestörta när vi 
förstod att en enhet som blivit negativ i 
våra analyser ändå hade burit på hepatit 
C-virus. Vi är ändå trygga med att vi föl-
jer Socialstyrelsens föreskrifter och att 
våra analyser både är säkra och känsliga. 
Många faktorer spelar in i bedömningen 
av vilka tester som ska användas. Det 
har gjorts en Lex Maria anmälan som nu 
utreds av Socialstyrelsen. Kanske leder det 
fram till nya föreskrifter.

Av: Elisabeth Sandberg
Sektionsledare för virusserologi

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Foto: Emma Watz
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GIVING EVERYTHING. EVERY DAY.
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Vi är på Equalis Användarmöte i Stockholm 7 – 8 mars

Name: Svetlana R.
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arbetsprocesser och IT-stöd samt på loka-
ler där bearbetning av humana celler för 
terapeutiskt bruk sker. 

 – Syftet är att säkerställa kvalitet, syf-
tet är patientsäkerhet. Vi har idag en verk-
samhet som förutom de redan etablerade 
behandlingarna i fortsättningen kan ta in 
nya cellterapier för vårdens behov, berät-
tar Emma Watz, medicinskt ansvarig och 
specialistläkare vid Klinisk Immunologi 
och Transfusionsmedicin. 

Ungefär hälften av alla transplanta-
tioner som utförs i Sverige med blod-
stamceller sker idag på Karolinska 
Universitetssjukhuset.

Nyöppning av 
stamcellslaboratorium 
Efter ombyggnationer, till följd av nya 
EU-direktiv samt ny svensk vävnads-
lag, invigdes i slutet av november det 
nya stamcellslaboratoriet vid Klinisk 
Immunologi och Transfusionsmedicin, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. 
Laboratoriet som årligen jobbar med runt 
800 cellhanteringar består av tre ren-
rum där bearbetning av blodstamceller 
för transplantation och cellulära terapier 
för kliniskt rutinsjukvård sker. Där finns 
beredskap att ta emot, bearbeta, märka, 
förvara och distribuera dessa celler.

I praktiken innebär de nya lag-
ändringarna att högre krav ställs på 

Stamcellslaboratoriet har byggts om för att garantera säkerhet vid cellterapi och transplantationer.

Biomedicinsk 
analytiker är ett 
framtidsyrke
Biomedicinska analytiker spås en 
ljus framtid och år 2017 kommer det 
råda liten konkurrens om de lediga 
jobben. Detta enligt Sacos rapport 
”Framtidsutsikter” som presenterade 
prognoser för hur arbetsmarknaden för 
olika akademikeryrken kommer att se 
ut om några år.

Idag råder det balans på arbetsmark-
naden, både för nyexaminerade och 
för de med arbetslivserfarenhet. Men 
inom ett par år kommer de stora pen-
sionsavgångar som väntas ge en brist 
på biomedicinska analytiker då antalet 
nyexaminerade inte kommer att täcka 
behovet. 

Cytodiagnostiker går också en ljus 
framtid till mötes. Idag råder det liten 
konkurrens om jobben både för nyut-
examinerade och yrkeserfarna cytodi-
agnostiker. Enligt prognosen kommer 
den trenden att hålla i sig några år 
framöver. 

Foto: Emma Watz

Nytt & Noterat

Sjukfrånvaro hos 
kvinnor ökar vid 
otydlig organisation 
En studie vid Sahlgrenska akademin 
har visat att risken för sjukskrivning 
hos kvinnor fördubblas på grund av 
otydlig organisation och konflikter på 
arbetsplatsen. Den negativa påverkan 
förstärks även av höga individuella 
krav och stort engagemang som i kom-
bination med otydlig organisation kan 
fyrdubbla risken för framtida sjukfrån-
varo i vissa fall.

Studien har kartlagt totalt 198 
yrkesverksamma kvinnor mellan 18 
och 64 år som har sökt sig till vårdcen-
tral för hjälp mot fysiska och psykiska 
besvär. Ökad arbetsbelastning angavs 
som den utlösande faktorn hos mer än 
hälften av de tillfrågade kvinnorna. 

Ett sätt att motverka långtidssjuk-
skrivning och underlätta återgången 
till arbetet är att tidigt upptäcka 
arbetsrelaterad stress. Ett frågefor-
mulär som användes vid studien kan 
enligt forskarna användas som ett nytt 
verktyg på vårdcentraler för att identi-
fiera och bedöma sådan stress.

Foto: Katarina Brus-Sjölander, SMI

Kan du gissa viruset?
Rätt svar på sida 34.
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AstraZeneca lanserar ett nytt 
antibiotikum för behandling 
av komplicerade infektioner 
i hud och mjukvävnad samt 
samhällsförvärvad lungin-
flammation hos vuxna. 

Zinforo är ett nytt antibiotikum

Zinforo är det enda cefalosporinantibioti-
kum i Europa med bevisad klinisk effekt 
mot meticillinresistenta stammar av sta-
fylokocker, MRSA, som är en vanlig orsak 
till svåra hudinfektioner. Bara i Europa 
orsakar komplicerade infektioner i hud 
och mjukvävnad samt samhällsförvär-
vade lugninflammationer över 2 miljoner 
fall årligen som kräver sjukhusvård. 

 – Zinforo är ett värdefullt tillskott 
och kompletterar vår portfölj och den 
forskning inom infektion som vi bedri-
ver. Spridningen av resistenta bakterier 
är ett allvarligt hot mot vår hälsa världen 

över och samtidigt som det finns ett stort 
behov av nya och effektiva antibiotika 
samarbetar vi med hälso- och sjukvården 
samt myndigheter för att säkerställa att 
de antibiotika som finns används på ett 
ansvarsfullt sätt, säger Anders Ekblom, 
CEO för AstraZeneca AB i Sverige i ett 
pressmeddelande från AstraZeneca. 

Zinforo är ett intravenöst antibiotikum 
som är bakteriedödande och verkar genom 
att binda till och hämma proteiner som 
binder penicillin. Detta i sin tur hämmar 
deras funktion, att syntetisera och repare-
rar bakteriernas cellväggar.

MRSA-orsakade infektioner sprider 
sig främst inom och mellan olika vår-
dinrättningar men smittor förvärvade i 
samhället blir allt vanligare och i de nord-
iska länderna har man noterat en stadig 
ökning av dessa. 

Karolinska Institutets toppmoderna labo-
ratorieanläggning, Biomedicum, kom-
mer under år 2014 att börja växa fram 
i Hagastaden. Med sina 76 000 m2 blir 
Biomedicum ett av de största medicinska 
laboratoriekomplexen i Europa. Tanken 
är att all experimentell forskning på 

Karolinska Institutet och cirka 1 500 fors-
kare ska få plats på den ytan. Förutom 
laboratorier kommer anläggningen att 
innehålla både kontor och konferensloka-
ler. Inflyttningen kommer ske någon gång 
under år 2018.

Klart för bygget av den nya 
laboratorieanläggningen 

Foto: Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F. Møller

Gener kan styra 
tarmfloran
I en ny studie kan forskare ha hittat 
bevis för att vissa genvariationer i vår 
arvsmasa ger en särskild bakteriaflora 
i tarmen. Studiens resultat pekar på att 
det finns ett samband mellan bakterie-
floran som domineras av prevotella-
bakterier och en variant av så kallade 
IRGM-genen som är inblandad i krop-
pens immunförsvar mot bakterier.

 – Det här ger statistiska bevis för 
att det mänskliga genomet har bety-
delse för bakteriefloran i kroppen. Att 
det är just prevotella som förknippas 
med IRGM är särskilt intressant, efter-
som vi vet att tarmfloran hos vissa 
människor domineras av bacteroides 
medan den hos andra domineras av 
prevotella. Nu kan vi ha hittat ytterli-
gare en ingång till att försöka förstå 
varför, säger Christopher Quince vid 
University of Glasgow, en av forskarna 
bakom studien i ett pressmeddelande 
från Karolinska Institutet. 

Totalt kartlade forskare vid 
Karolinska Institutet och University of 
Glasgow tarmfloran hos 51 friska indi-
vider i förhållande till 30 gener som 
spelar en viktig roll i samspelet mellan 
tarm och bakterier och som är kända 
för att öka risken för den kroniska 
tarmsjukdomen, Crohns sjukdom.

Nu behöver man göra flera och mer 
omfattande studier för att ta reda på 
hur variationer i människans arvs-
massa avspeglar sig i variationer i 
bakteriefloran.

 – Hypotesen att generna bidrar 
till att skräddarsy vår bakterieflora är 
mycket intressant. Vi vet fortfarande 
inte säkert om vissa genetiska varia-
tioner resulterar i en specifik bakterie-
profil i tarmfloran, men om det är på 
det viset kan den här upptäckten ha 
betydelse för framtida behandling av 
vanliga sjukdomar genom terapeutisk 
modifiering av tarmfloran, säger Mauro 
D’Amato, docent vid institutionen 
för biovetenskaper och näringslära, 
Karolinska Institutet och forskare som 
ledde studien.  

Rättelse
I förra numret av Laboratoriet, 

artikel ”Digital PCR öppnar upp 

för nya möjligheter” blev det 

fel på Anders Stålbergs titel. 

PhD är den korrekta titeln.

NYTT & NOTERAT
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I undersökningen användes mänskliga den-
dritceller som har en viktig roll i immunför-
svaret. Dessa infekterades med toxoplasma 
och forskarna upptäckte att dendritcellerna 
började utsöndra GABA, en signalsubstans 
som verkar hämmande på rädsla och ång-
est. I en annan undersökning som gjordes 
på levande möss kunde forskarna spåra hur 
de infekterade dendritcellerna rörde sig i 

Toxoplasma tar sig till 
hjärnan via immunförsvaret

En forskningsstudie vid 
Karolinska Institutet visar för 
första gången hur den vanligt 
förekommande parasiten, 
toxoplasma gondii, lyckas ta 
sig in i hjärnan hos värddjuret. 
Infektionen toxoplasmos är 
även känd som ”kattsmitta” 
och har bland annat kopplats 
till ökat riskbeteende samt 
vissa psykiska sjukdomar.

kroppen och förde parasiten in i hjärnan där 
den fortsatte att påverka GABA-systemet. 

 – Att toxoplasma kunde manipulera 
celler i immunförsvaret till att utsöndra 
hjärnans signalsubstans GABA var lika för-
vånande som oväntat och mycket smart av 
parasiten. Det finns anledning till vidare 
studier kring vilka kopplingar som finns 
mellan toxoplasmos, GABA-systemen 
och stora folksjukdomar, säger Antonio 
Barragan, forskare vid Centrum för infek-
tionsmedicin i ett pressmeddelande från 
Karolinska Institutet. 

Man tror att mer än en tredje del av jor-
dens befolkning är infekterad med para-
siten och i Sverige antas var femte person 
bära smittan som ofta förekommer hos 
djur, bland annat katter. Överföringen sker 
genom förtäring av dåligt uppvärmt kött 
från smittade djur eller via kontakt med 
kattavföring. 

Immunceller hjälper 
till med nybildning 
av blodkärl
Forskare vid Uppsala universitet har 
upptäckt att vissa immunceller, för-
utom att bekämpa virus och bakterier, 
även kan ta sig till syrefattiga delar av 
kroppen och hjälpa till att bilda nya 
blodkärl. Dessa neutrofiler som iden-
tifierades i de syrefattiga områdena 
bar med sig ämnen som är viktiga för 
tillväxten av blodkärl. På det sättet 
skiljer de sig från neutrofiler i inflam-
matoriska områden. I tidigare studier 
har forskarna kunnat se ett samband 
mellan dålig tillväxt av blodkärl och 
avsaknad av neutrofiler.

Den specialiserade populationen av 
neutrofiler kan i framtiden utnyttjas 
för att styra blodkärlstillväxt vid can-
cer eller efter transplantationer.

– Det återstår mycket forskning, men 
vi tror att det här skulle kunna användas 
när exempelvis bredspektrumantibiotika 
visat sig otillräckligt, säger professor Arne 
Holmgren, världsledande expert på just 
thioredoxinsystemet i ett pressmedde-
lande från Karolinska Institutet.

Thioredoxinsystemet har, i alla levande 
celler, en stor betydelse för förmågan att 
göra nytt DNA och fungerar också som 

Antibiotika med annorlunda princip ska stoppa MRSA

ett viktigt skydd mot skadlig och poten-
tiellt celldödande oxidativ stress som 
kan uppstå när immunsystemet angriper 
bakterier. 

Sjukdomsframkallande bakterier, som 
magsårsbakterien Helicobacter pylori, TBC-
bakterien Mycobacterium tuberculosis och 
den multiresistenta stafylokockbakterien 
MRSA saknar däremot det biokemiska sys-
temet som fungerar som backup för thio-
redoxinsystemet, något människor, andra 
däggdjur och även vissa bakterier har. 
Därför är dessa bakterier mycket sårbara 
för ämnen som hämmar thioredoxin och 
thioredoxinreduktas, två enzymer nöd-
vändiga för att processen för skapandet av 
nytt DNA ska fungera. 

– Thioredoxinreduktas har dessutom 
väldigt olika kemisk sammansättning 
och struktur i bakterier och människa. 
Och just den här olikheten och att vissa 
bakterier saknar glutaredoxinsystem gör 
att potentiella läkemedel som slår mot 
thioredoxinreduktas kan användas som Foto: Smittskyddsinstitutets pressarkiv

Forskare vid Karolinska 
Institutet har presenterat en 
ny antibiotikamekanism som 
effektivt ska kunna stoppa 
multiresistenta bakterier som 
MRSA. Mekanismen bygger på 
att slå ut bakteriernas thiore-
doxinsystem som är mycket 
viktig för tillväxten. Forskarna 
hoppas kunna behandla flera 
sjukdomar på det viset, bland 
annat MRSA, TBC och magsår.

antibiotika, vilket vi upptäckt, säger pro-
fessor Arne Holmgren.

Utöver Arne Holmgrens forskargrupp 
vid Karolinska Institutet har även forskare 
vid Uppsala universitet, Smittskydds-
insti tutet och Världshälsoorganisationen, 
WHO, deltagit i studien.
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  Utnyttja vårt kampanjerbjudande!

Nya Sigma 4-5L
®

  En luftkyld och tystgående centrifug med stabil temperatur
och ingen nämndvärd värmeutveckling        

 
 En ”Arbetshäst” till mycket förmånligt pris
 
 Sigmas unika en-knappskontrollpanel
 
 Utsvängande rotor för 88 Vacutainer/blodrör
  
 Utsvängande rotor för: 28st 50ml Falconrör   
 eller 60st 15 ml Falconrör
 
 Hållare för Mikrotiterplattor
 
 3-års garanti



 – Idag förbereder vi våra studenter 
för att gå ut och vara anställda. Vi pratar 
nästan bara om den kliniska situationen 
och det är mycket fokus på patient och 
vårdgivare, när det idag faktiskt finns 
många andra vägar att välja karriärmäs-
sigt. Många studenter väljer att gå till pri-
vata arbetsgivare eller att starta företag, 
berättar Linda Johansson, projektledare 
för KI 2.0 som är ett resultat av regering-
ens beslut om att främja entreprenörskap 
inom hälso- och sjukvården. 

Dagens studenter är inte i lika hög grad 
förberedda på att kliva ut på arbetsmark-
naden, upptäcka möjligheter, ta egna ini-
tiativ och driva ett förändringsarbete. En 
ekvation som inte går ihop med framti-
dens hälso- och sjukvård där flera privata 
aktörer kommer att ta plats och där arbe-
tet kommer att kräva ett större samarbete 
och utbyte mellan olika professioner.

 – Det ställer krav på personer som ska 
driva de här nya lösningarna. Det blir mer 
inriktat på att man ska arbeta med tjäns-
ter och service. Vi behöver jobba i ännu 
större utsträckning interprofessionellt, slå 
ihop våra kompetenser och tänka på hur 
vi kan arbeta tillsammans för att hjälpa 
den åldrande befolkningen exempelvis, 
förklarar Linda Johansson. 

Karolinska Institutet 
rustar för nya krav i en 

föränderlig bransch 
Entreprenörskap handlar lika mycket om att starta eget som att lära sig att tänka 
utanför boxen. Karolinska Institutet arbetar med att göra entreprenörskap till en 
naturlig del av grundutbildningarna för att göra sina studenter bättre rustade 

inför framtiden och ännu mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

Text  & foto: Jasenka Dobric

Entreprenörskap är ett brett begrepp
Projektet KI 2.0 har tagit ansats i själva 

begreppet. I diskussionsgrupperna som 
varje utbildningsprogram har, deltar 
lärare, studenter, representanter från 
yrkesorganisationer, fackliga represen-
tanter samt näringslivsrepresentanter.  
Dessa grupper har arbetat med att försöka 
ringa in begreppet. Det har visat sig vara 
inte helt okomplicerat. Entreprenörskap 
förknippas starkt med en viss politisk 
hållning som kanske inte alltid stämmer 
överens med de egna grundläggande 
värderingarna. Människorna associerar 
begreppet med allt ifrån Fredrik Reinfeldt 
och kapitalism till gemenskap och 
idéspruta.  Och på Karolinska Institutet 
brukar man tala om idéer, uppfinningar 
och innovationer som ligger till grund för 
själva entreprenörskapet. 

 – Vi är väldigt inkluderande i vår defi-
nition, vi inkluderar socialt entreprenör-
skap, när det inte är vinsten som man har 
för ögonen främst utan man gör någonting 
för att hjälpa andra människor. Och vi 
inkluderar också det intraprenöriella, att 
man är entreprenöriell i en befintlig orga-
nisation, säger Linda Johansson. 

 Vidare har arbetsgrupperna kartlagt 
karriärval som exempelvis en biomedicinsk 

analytiker har och redan idag är det en bild 
med många möjligheter. Och enligt Linda 
Johansson måste lärosäten bli bättre på att 
visa dem för studenterna. 

 – Det finns många alternativ vi ald-
rig pratar om. Vi behöver bli bättre på att 
koppla upp oss mot vilka arbetsmöjlighe-
ter som finns idag. Sedan behöver vi också 
vara med och se vad som händer där ute 
för att våra studenter ska vara konkur-
renskraftiga när de kommer ut. De ska 
vara anställningsbara, men de ska också 
vara kapabla till att ta tag i någonting eget, 
säger hon.  

En annan sak som har dykt upp under 
diskussionerna i just biomedicinska ana-
lytikergruppen är att professionen måste 
bli bättre på att delta i samhällsdebatter 
och visa vikten av sina kunskaper och 
kompetenser. 

En mängd olika lösningar 
Var projektet kommer att landa ser vi först 
år 2014. Nästa steg är att titta närmare 
på hur Karolinska Institutet vill utforma 
grundutbildningarna med inslag av entre-
prenörskap. Och lösningarna kan komma 
att se ut olika för de olika programmen. 
Linda Johansson berättar att det viktigaste 
är att programmen själva äger frågan.  

Tema: Utbildning & Karriär
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 – Det kan landa i att vi här på 
Karolinska Institutet behöver kompe-
tensutveckling med inriktning på entre-
prenöriellt lärande för lärare. En annan 
möjlighet är att vi tittar mer på den verk-
samhetsförlagda utbildningen, att man 
öppnar upp den och låter studenterna i 
större utsträckning vara hos privata aktö-
rer eller hos någon som de själva söker upp. 
En annan sak är ett större interprofessio-
nellt utbyte mellan program som kanske 
vanligtvis inte möter varandra. Sedan 
kan vi gå ner på lärandeaktivitetsnivå och 
titta på om det är bara föreläsningar som 
ska vara skelettet i våra kurser. Kan vi ha 
caseseminarier, använda oss av annan 
litteratur eller andra lärande miljöer? 
Professionerna har olika möjligheter och 
olika förutsättningar. 

Målet med projektet är att ta fram 
strategiska handlingsplaner för de grund-
utbildningsprogram som medverkar i pro-
jektet. Förhoppningsvis kommer projektet 
att även resultera i en arbetsmodell, att 
lärosätet hittar ett bra sätt att förhålla sig 
till entreprenörskap och att utbildning-
arna blir mera anpassade till hur arbets-
marknaden faktiskt ser ut. 

 – Den förändrade hälso- och sjukvår-
den ställer krav på att vi hänger med på 
Karolinska Institutet. Studenterna ska 
kunna se hur en idé blir någonting konkret 

som skapar värde. Vi ska hjälpa till att för-
verkliga idéer för framtidens vård, säger 
Linda Johansson. 

Linda Johansson leder projektet KI 2.0.

TEMA:  UTBILDNING & KARRIÄR
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Det som skiljer denna masterutbildning 
från andra är den kliniska inriktningen 
som också gör det svårt för andra yrkes-
grupper att konkurrera om platserna.

 – Masterutbildningen som helhet är 
inte stängd för andra yrkesgrupper men 
när det gäller den kliniska inriktningen 

Ny masterutbildning – karriärmöjlighet 
för biomedicinska analytiker

Örebro universitet startar en 
ny masterutbildning för bio-
medicinska analytiker hösten 
2013.  Bakom satsningen står 
arbetsgivarna från regionen 
som ser ett behov av speci-
alutbildade biomedicinska 
analytiker. Och det snabbt.

Av: Jasenka Dobric
Foto: Helena Jansson 
& Jasenka Dobric

med verksamhetsförlagd utbildning på 
labben så är det ett krav att man är bio-
medicinsk analytiker. Det blir jättesvårt 
för en biomedicinare som exempelvis vill 
gå inriktningen mot utskärning. Det fung-
erar inte, vi måste ha en biomedicinsk 
analytiker, säger Agneta Colliander, biträ-
dande verksamhetschef för laboratorie-
medicinska länskliniken i Örebro.

Agneta Colliander har jobbat länge med 
fortbildningsfrågan och karriärvägar för 
biomedicinska analytiker men arbetet 
intensifierades när även översynen av 
den svenska patologin bekräftade beho-
vet av en masterutbildning med klinisk 
inriktning.  På sikt är tanken att det ska 
finnas en masterutbildning inom samtliga 
laboratoriediscipliner, men i dagsläget får 
behovet styra. Efter regionträffen i bör-
jan på det nya året blir det klart vilka av 
de kliniska laboratorierna som har akut 

behov av specialistutbildade biomedicin-
ska analytiker.

 – Ambitionen är att det ska finnas spe-
cialistutbildning inom samtliga discipli-
ner men vi kanske måste prioritera och i 
dagsläget prioriterar vi histopatologi. Men 
det kan även vara andra områden som kan 
starta redan till hösten beroende på beho-
vet på de olika laboratorierna, framförallt 
inom vår region, berättar hon.

Utbildningen kommer att vara indelad i 
två block. Ett år med bland annat ämnes-
specifik teori, metodutveckling, kvalité 
samt verksamhetsförlagd utbildning. Det 
andra året kommer att bestå av ytterligare 
teorikurser samt fördjupad utbildning 
i hur man arbetar med utveckling och 
forskning inom verksamheten samt ett 
examensarbete på kliniken

 – Sedan tycker vi att när man är spe-
cialist så är man också handledare, så vi 

Örebro universitet startar ett nytt masterprogram med klinisk inriktning för biomedicinska analytiker.
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lägger handledarutbildningen på de här 
personerna som vill vara specialister. 
Utbildningen kommer att ges både på 
heltid och halvfart för att kunna möta 
olika behov hos exempelvis småbarnsfö-
räldrar eller personer som ska pendla till 
Örebro. Men det är önskvärt att man går 
på helfart. Det är bra att vi får ut utbildade 
specialister snabbt på två år, men bättre 
fyra år än ingenting alls, förklarar Agneta 
Colliander. 

Arbetsgivarna ser ett behov av 
specialister
Den stora vågen av pensionsavgångar 
som väntas de kommande åren inom 
laboratoriemedicin kommer att medföra 
en stor kompetensförlust. Många av de 
äldre medarbetarna har en genuin kom-
petens inom specifika ansvarsområden 
som har utvecklats genom mångårig prak-
tisk erfarenhet. Och det är den arbetsgi-
varna försöker möta, bland annat med 
en specialistutbildning för biomedicinska 
analytiker.  

 – Vi jobbar nu med mentorskap och 
överlämningar men det räcker inte. Förut 
var laboratorieutbildningarna specialin-
riktade så de som jobbar med exempel-
vis utskärning idag är personer som har 
den gamla histologiska laboratorieassis-
tentutbildningen. Dessa personer är spe-
cialinriktade, men inte enligt den formella 
specialistutbildningen, säger Agneta 
Colliander.

Och generalisternas bredd som är resul-
tatet av den nya grundutbildningen är inte 
tillräcklig för att kunna bli specialist inom 
en laboratoriedisciplin.

 – Det är jättebra att generalisterna har 
bredden, men det är för lite för att kunna 
bli specialist inom ett område. Det är där-
för vi vill kunna bygga på och fördjupa 
deras grundkompetens.

Enligt Agneta Colliander kommer de 
nyinrättade befattningarna att omfatta 
ansvar för metoder, metodutveckling 
och kvalitetssäkring inom ett avgrän-
sat område. De biomedicinska analyti-
kerna med masterprogrammet i bagaget 
ska kunna ta ett större ansvar på de kli-
niska laboratorierna och arbeta med eget 
uppdrag. 

 – Vi kommer att vara tydliga med 
antalet personer av den här kategorin som 
vår verksamhet behöver. Man kommer 
inte få en specialbefattning om man inte 
är utbildad specialist och vi kommer att 
vara väldigt noga med att det är den här 
utbildningen som gäller.

För att kunna inrätta tjänster för bio-
medicinska analytiker med den kliniskt 
inriktade masterutbildningen kommer 
landstingen att konvertera en del av de 
befintliga tjänsterna för biomedicinska 
analytiker.

 – Vi vet att vi har en del pensionsav-
gångar och i samband med det så ser vi till 
att vi får ett antal befattningar som vi kan 
ha för våra nyutbildade specialister, säger 
Agneta Colliander.

Specialisterna får högre löner
Landstingen som står bakom denna mas-
terutbildning i Örebro har även tittat på 
lönesättningen av biomedicinska analyti-
ker med specialistutbildning. Och trots att 
lönerna i de olika landstingen skiljer sig åt 
något är de överens om en sak.

 – Vi vill varken uppåt eller neråt 
utan dessa biomedicinska analytiker ska 
lönesättas i paritet med specialistsjuk-
sköterskor. Det kan se olika ut i Gävle 
eller Värmland men man ska hamna på 
samma nivå som specialistsjuksköter-
skor i de olika landstingen. När man går 
en specialistutbildning till sjuksköterska 
och kommer tillbaka och erhåller en ny 

Masterprogram med 
klinisk inriktning: 

Minst 10 stycken sökanden krävs 

för att utbildningen ska kunna 

starta höstterminen 2013. 

Utbildningen kommer att ges 

både på heltid och halvfart och 

möjlighet att avsluta efter ett år 

och ta ut magisterexamen kom-

mer att finnas. 

Gävle, Uppsala, Dalarna, Väst

manland, Värmland och Örebro är 

landsting som står bakom sats-

ningen på masterutbildningen 

med klinisk inriktning för bio-

medicinska analytiker. 

”Att vi kan lyfta fram 
en specialistutbildning 
gör att vi får en annan 

position i vården.”

Agneta Colliander, biträdande verksamhets-
chef för laboratoriemedicinska länskliniken i 
Örebro.

befattning hamnar man i en annan nivå, 
det är tydligt och klart inom landstingen, 
förklarar Agneta Colliander.

Dessa löner behöver inte heller bli en 
merkostnad för landstingen då medarbe-
tare som går i pension har en högre lön än 
de nyutbildade. Det är de tusenlapparna 
som ska användas till specialistlönerna.

 – Den här utbildningen ligger precis 
rätt i tiden. När specialisterna är färdigut-
bildade får vi pensionsavgångar, säger hon.

Intresset finns och universitet är redo
Kompetensen att vidareutbilda biomedi-
cinska analytiker finns redan på univer-
sitetet i Örebro och lärosätet har tidigare 
haft en masterutbildning inom Biomedicin 
och metoder men denna har saknat klinisk 
inriktning. Och intresset för vidareutbild-
ning bland medarbetarna saknas inte 
heller. Speciellt den unga generationen är 
intresserad av tydligare karriärvägar och 
utvecklingsmöjligheter. 

 – Vi vet att vi har kandidater från alla 
discipliner och vi har väldigt många unga 
medarbetare som det skulle vara roligt 
att satsa på och jobba vidare med. Nu går 
tåget, nu hänger vi med.  Att vi kan lyfta 
fram en specialistutbildning gör att vi får 
en annan position i vården och vi skapar 
möjligheter för biomedicinska analytiker 
att göra karriär i yrket. Det ska inte vara så 
att man anställer andra yrkeskategorier 
än biomedicinska analytiker för de högre 
befattningarna eller tjänsterna, avslutar 
Agneta Colliander.  
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Biomedicinska analytiker har en utmärkt 
produkt till salu. Professionens kärnkom-
petens är att säkra analysernas kvalité 
hela vägen, från den preanalytiska delen 
till den postanalytiska. Det berättar antro-
plogen Christina Grunwald, konsult för 
Danske Bioanalytikere, dbio. Slutsatsen 
bygger på en studie där en projektgrupp 
bestående av biomedicinska analytiker 
har tittat närmare på professionens iden-
titet och kärnkompetenser.     

 – Men det är inte många 
som vet vad biomedicinska 
analytiker gör. Vet avdelningar 
ni samarbetar med, ekonomi-
avdelningar på sjukhuset eller 
allmänheten hur värdefulla ni 
är? Vad skulle hända inom häl-
sosektorn om ni alla bestämde 
er för att gå ut i strejk? säger hon.  

Till skillnad från biomedicin-
ska analytiker har sjuksköterskor, läkare 
och barnmorskor riktigt starka varumär-
ken. Dessa yrkesgrupper och deras arbete 
är välkända för allmänheten. Inte lika 
många vet att biomedicinska analytiker 
har en lika viktig roll inom hälso- och 
sjukvården och i Danmark vill dbio ändra 

Kompetent, synlig, kommunikativ

Biomedicinsk analytiker 
som diagnostisk partner

Berättelsen om biomedicinska analytiker som diagnostiska partners vinner allt mer 

mark. Att vara diagnostiskt partner i dagens snabbt föränderliga hälsosektor innebär 

ett nytt förhållningssätt inom professionen. Kompetenser hos biomedicinska analytiker 

ska tillvaratas vid behandling av patienter också utanför laboratoriets gränser och 

tillsammans med andra professioner i alla delar av hälso- och sjukvården. Begreppet har 

sitt ursprung i Danmark och används av den danska organisationen för biomedicinska 

analytiker som strategi för utveckling av professionen.  

Text och foto: Jasenka Dobric

på det genom att börja bygga upp profes-
sionens varumärke som den diagnostiska 
samarbetspartnern.  

 – Det är en effektfull slogan, att vara 
partner och inte en tjänare. Det är ett nytt 
sätt att se på professionen, säger Christina 
Grunwald.
Men att enbart ha en god produkt till salu 
är inte tillräckligt för att bibehålla en 
central position i framtidens hälso- och 
sjukvårdssektor med begränsade resurser. 

Det gäller för biomedicinska analytiker 
att hitta sin roll när behandling av patien-
terna sker allt närmare patienterna själva 
och när allt fler laboratorier står inför 
automationsprocesser. Nya jobbmöjlighe-
ter och nya uppgifter för en yrkesgrupp 
måste man aktivt söka och skapa.

 – Biomedicinska analytiker är inte 
den enda yrkesgruppen som söker efter 
nya jobb. Vi har stark konkurrens från 
andra professioner. Vi ser att sjuksköter-
skor är väldigt bra på att leta efter nya 
arbetsområden och skapa utbildningar 
inom dessa. Och när det gäller vissa av 
dessa områden ser vi att jobbet lika gärna 
kunde ha utförts av biomedicinska analy-
tiker, förklarar Christina Grunwald.

Det gäller att vara proaktiv
dbio’s studie visar också att 
det krävs en god kommunika-
tionsförmåga och vilja att ingå i 
multidisciplinära team. Att vara 
den diagnostiska samarbets-
partnern innebär ett medansvar 
för patientbehandlingen och ett 
initiativtagande när nya arbets-
uppgifter uppstår.  

 – Den nya rollen består i att vara 
proaktiv säljare, se möjligheterna och 
vara mycket strategisk för att få in en 
fot i nya arbetslag och nya områden. 
Yrkesorganisationerna och facket måste 
bli bättre på att leda ett sådant arbete 

”Biomedicinska analytiker är inte den 
enda yrkesgruppen som söker efter 
nya jobb. Vi har stark konkurrens 

från andra professioner.”
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och skapa en aktiv dialog med politiker 
och beslutsfattare. Och att begreppet har 
patienten och patientsäkerheten i fokus är 
någonting som politiker uppskattar, fort-
sätter Christina Grunwald.

Men det gäller även för laboratorierna 
att behålla patientfokus när arbetet orga-
niseras eller när arbetstiderna bestäms. 
Arbetsorganisationen ska genomsyras av 
”patienten-i-centrum”-strategin. Och lika 
viktigt som att påverka politiker och argu-
mentera för att kompetenser hos biomedi-
cinska analytiker är viktiga för sjukvården, 
är det viktigt att motivera medarbetare. 

I Danmark finns det en mängd olika 
projekt där biomedicinska analytiker har 
tagit på sig rollen som den diagnostiska 
partnern. Den rollen kan innebära allt 
ifrån att biomedicinska analytiker finns 
tillgängliga fasta tider på en neurologisk 
avdelning till att ha en biomedicinsk ana-
lytiker på akutmottagningar. 

 – Erfarenhet visar att vissa biomedi-
cinska analytiker finner den nya rollen 
utanför laboratorierna lite skrämmande 
till en början. Men andra yrkesgrupper 
är positivt överraskade över de många 
kompetenser biomedicinska analytiker 
har och kunskaper om analyser. Genom 
att vara en del av dessa multidisciplinära 
arbetslag fick alla ett gemensamt språk 
som också underlättade vid lösning av 
konflikter.   

Ny professionsidentitet växer fram
Hon betonar att den diagnostiska samar-
betspartnern har uppstått ur den danska 
kontexten, men att den europeiska orga-
nisationen för biomedicinska analytiker, 
EPBS, har bestämt att använda konceptet 
visar att en ny professionsidentitet växer 
fram, också utanför Danmarks gränser. 
Liknande trend går även att spåra i USA. 

 – Denna utveckling av professionen 
handlar inte om några radikala föränd-
ringar. Vi vet redan att biomedicinska 
analytiker gör ett väldigt bra jobb med 
stor framgång. Det handlar mer om att 
sätta upp nya mål som kommer att göra 
patientvården ännu bättre och säkrare.

Att jobba utifrån denna strategi bety-
der inte heller att alla biomedicinska 
analytiker ska arbeta nära patienten 
och ha en rådgivande roll. Men det är en 
möjlighet för biomedicinska analytiker 
att spela en större roll i patientvården. 
Många biomedicinska analytiker känner 
redan igen sig själva i konceptet om den 
diagnostiska partnern i sitt arbete. Enligt 
Christina Grunwald är inte det som är 
huvudpoängen. 

– Poängen ligger i hur du marknadsför 
det, hur du pratar om det för att ord har en 
förmåga att förändra saker.  

Arbetet med strategin har pågått i 
några år i Danmark där man fortsätter att 
sprida berättelser om den diagnostiska 
partnern och inspirera biomedicinska 
analytiker i hela landet. Organisationen 
Danske Bioanalytikere fortsätter att bygga 
upp varumärket i kontakten med politi-
ker, de fackliga representanterna, lärare 
och studenter. Och nu ser man över vilka 

kompetenser biomedicinska analytiker 
ytterligare behöver för att kunna åta sig en 
mer rådgivande roll. Kurser efter avslutad 
utbildning kan vara en möjlig lösning. 

– Vi ser behov av större insikt i den kli-
niska dimensionen av behandlingen, mer 
klinisk kunskap så att analysen kan sättas 
i samband med symptom. Vi har valt att 
starta nerifrån och upp. Vi vill skapa jobb-
positioner först och vara säkra på att beho-
vet finns. Sedan skapar vi utbildningar. 

Den diagnostiska samarbetspartnern

Det var Evy Ottesen, chef på Klinisk biokemi, Hillerød Hospital som 
först introducerade konceptet ”Diagnostisk samarbetspartner”. 

Läs mer om den diagnostiska samarbetspartnern på
 Danske Bioanalytikeres hemsida: 

www.dbio.dk/diagnostisksamarbejdspartner
www.dbio.dk/professionsidentitetsrapporten 

Christina Grunwald från Danske Bioanalytikere märker att en ny professionsidentitet 
håller på att växa fram.
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Sara Khan hade sikte på London redan 
under sin utbildningstid. Efter sin biomedi-
cinska analytikerexamen från Högskolan 
i Jönköping läste hon det internationella 
magisterprogrammet i biomedicin vid 
Linköpings universitet. 

 – Jag tyckte att det var kul att läsa 
magisteråret. Det var ett internationellt 
program med studenter från hela jorden 
och all undervisning var på engelska. Jag 
ville avsluta mina studier i Sverige och 
vara så kvalificerad som möjligt när jag 
kom till England. Och det var ingen tvekan 
om var min man och jag skulle slå oss ner, 
det var i England, berättar Sara Khan.

Hon hann också med några fristående 
kurser som immunologi, toxikologi och så 
Engelska A. 

 – Många arbetsplatser kräver att man 
ska ha ett godkänt Cambridge-test i engel-
ska men om man hade läst Engelska A var 
det avklarat. 

Att behöva prata engelska på arbets-
platsen upplevde inte Sara som ett hin-
der. Hon tror att människor i Sverige har 
en tillräckligt bra engelska för att kunna 
fungera väl i arbetslivet, speciellt om man 
har läst på högre nivå. 

 – Det tog bara ett par veckor att ställa 
om sig till det engelska språket. Vi har 
också mycket engelska i släkten så det har 
gått bra för mig. Det är lite svårare med 
det yrkesspecifika språket men det lär 
man sig, berättar hon. 

Sara Khan är biomedicinsk 
analytiker i England

Sara Khan är senior biomedicinsk analytiker på ett sjukhuslaboratorium 
strax utanför Storbritanniens huvudstad. För Laboratoriet berättar hon om 
anställningsintervjuerna, hierarkin inom labbmiljön och fördelarna med att 

jobba som biomedicinsk analytiker i en världsstad som London.  

Av: Jasenka Dobric

Sara Khan har idag Queen Elisabeth 
II sjukhuset som sin arbetsplats där hon 
arbetar som senior biomedical scientist 
med ansvar för den hematologiska sek-
tionen. Att vara senior biomedicinsk ana-
lytiker i Storbritannien kan jämföras med 
positionen som sektionsledare i Sverige. 

 – Jag är sektionsledare sedan två år 
tillbaka vilket innebär att jag jobbar med 
upplärning av de nyrekryterade på sek-
tionen, jag hjälper till med trainees och 
har kvalitetsansvar. Sedan håller jag på 
och lär upp mig på transfusionssektionen 
just nu. Och detta med tvärrotation mel-
lan sektioner inom laboratoriemedicin är 
relativt nytt här.

När det kommer till skillnader mel-
lan det klinisk kemiska laboratoriet i 
Jönköping där hon har arbetat och hennes 
nuvarande arbetsplats är hierarki ett ord 
som dyker upp.

 – Sjukhuset jag jobbar på är rela-
tivt litet jämfört med länssjukhuset i 
Jönköping som har ett större utbud av 
analyser och metoder. Sedan är det lite 
mera hierarki här, som senior har man 
sina biomedicinska analytiker under sig 
och ledning över sig. Trainees är studenter 
som kompletterar sin portfolio, grad 1 bio-
medicinska analytiker. Grad 2 är biomedi-
cinska analytiker som är sektionsledare 
och ledningen har grad 3. 

Och oavsett vilken typ av tjänst man 
söker som biomedicinsk analytiker i 

Storbritannien bör man vara beredd på en 
något annorlunda anställningsintervju. 
Sara Khan berättar att när man söker sin 
första anställning, grad 1, ska man exem-
pelvis kunna redogöra för vilka åtgärder 
man vidtar om ett patientprov visar sig ha 
avvikande värden på exempelvis kalium 
eller Hb och det gäller att kunna ifråga-
sätta resultatet. Eller berätta vad man kan 
om kvalitetskontroller.

 – Söker man tjänst som senior bio-
medicinsk analytiker handlar frågorna 
mer om ”section management”. Då har 
man ansvar för kvalité och utbildning av 
personal. Jag fick också göra i ordning en 
PowerPoint-presentation som poängsat-
tes. Och när jag sökte en tjänst som spe-
cialist inom hematologi drillade de mig 
ordentligt med frågor som hur man gene-
tiskt ärver en viss sjukdom och jag fick 
till exempel titta på fem olika utstryk i 
mikroskopet.

I Storbritannien, precis som i Sverige, är 
biomedicinska analytiker efterfrågade på 
arbetsmarknaden även om det har blivit 
svårare att få en fast tjänst och arbetsgi-
varna erbjuder allt oftare timanställningar 
och tidsbegränsade kontrakt.

 – På det sättet har läget blivit lite osä-
kert, men behovet finns. Och man får bra 
lön även som timanställd. Biomedicinska 
analytiker tjänar mera här än i Sverige 
mycket på grund av att personal som job-
bar dagar även jobbar nattpass och det 

20  |  Laboratoriet Nr 1 2013



Namn: Sara Khan
Bor: Welwyn Garden City i 
Hertfordshire, norr om London
Ålder: 31

räknas som övertid. Just nu håller sjukhus 
på att införa skiftsystem och vi kommer 
inte längre att tjäna extra på att jobba 
nätter. 

Men trots efterfrågan på arbetsmark-
naden minns Sara att hon själv slösade 
bort nästan ett år på dokumentsamlandet 
innan hon kunde börja söka jobb.

 – Jag försökte ringa olika labb och 
besöka dem, ta egna initiativ och expo-
nera mig själv, men du faller utan-
för kategorin och blir inte ens 
kallad till intervju om du inte har 
en registrering hos Health and Care 
Professions Council, HCPC. 

Och för att erhålla en sådan 
registrering är utbildade biomedi-
cinska analytiker, efter den treåriga 
utbildningen, tvungna att söka en trainee-
tjänst på ett labb. Det är då man fyller på 
sin portfolio med färdigheter och hand-
ledaren signerar varje avklarat moment. 
Beroende på handledaren kan traineepe-
rioden sträcka sig från ett år och upp till 
arton månader.  

 – Laboratorier som är ackrediterade 
har sådana poster tillgängliga och dessa 
har mer eller mindre alltid trainees. Jag 
hade inte behov av att göra det eftersom 
jag redan var kvalificerad. I och med att 
jag inte fick några bra råd eller information 
om hur jag skulle gå till väga kontaktade 
jag Institute of Biomedical Science som 
krävde att jag skulle skicka kursplaner för 

varje kurs jag hade gått samt att mina två 
examina skulle bedömas här i England, 
förklarar Sara Khan.

Men även efter att hon själv hade över-
satt kursplaner till engelska och fått sina 
examina erkända i Storbritannien fick hon, 
fyra månader senare, ett svar där det stod 
att hon var tvungen att komplettera sina 
utbildningar med kurser i klinisk kemi och 
patologi.

 – Jag var besviken, dels på grund av att 
min svenska utbildning och legitimation 
inte hade någon vikt här men också för att 
jag inte var kvalificerad med nästan två 
års arbetslivserfarenhet och en magister-
examen. Det var då jag kontaktade Michel 
Silvestri, dåvarande ordförande i IBL, och 
jag fick rådet att ansöka om en registre-
ring hos HCPC direkt. Och det lyckades för 
efter två månader fick jag medlemskapet. 

Idag har Sara Khan hunnit bo i England 
i sex år. Hon planerar att fylla på sin kom-
petensportfolio, inrikta sig inom ett ämne 
och bli specialist biomedicinsk analytiker.

 –  Vi uppmanas här att kontinuerligt 
öka vår kompetens, gå på utvecklingsdagar 

och externa kurser. Att bli specialist bio-
medicinsk analytiker kommer att ta unge-
fär åtta månader och det kommer jag att 
göra på min arbetsplats. 

Och till de som också funderar på att 
ta steget och jobba i Storbritannien säger 
Sara Khan:

 – Gå för det, absolut. Man måste pla-
nera sin karriär långsiktigt och det lönar sig 
att kunna lägga till nya kompetenser och en 

helt ny arbetskultur på sitt cv. 
Inte minst för att man som bio-

medicinsk analytiker i London, med 
sin befolkning från alla världens 
hörn, möter en stor variation av 
olika sjukdomar, något som bio-
medicinska analytiker i Sverige inte 
ofta stöter på. 

 – Här kommer man i kontakt med 
många fler fall av malaria till exempel, 
något man sällan ser i Sverige. Och en 
annan sak som är annorlunda än i Sverige 
är att man screenar blodet hos gravida 
kvinnor för att se om de är bärare av anlag 
för thalassemi och sicklecellanemi som är 
vanligare hos befolkningen från Afrika, 
Mellanöstern, Indien och Sydostasien. 

London Tower Bridge. 

”Jag var besviken...för att jag 
inte var kvalificerad med nästan 
två års arbetslivserfarenhet och 

en magisterexamen.”
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Så lyckas du med din presentation
Att kunna skapa och ge en 
intresseväckande presentation 
har blivit allt viktigare i dagens 
informationssamhälle. Idag kan 
företag förlora viktiga affärer 
och kunder, inte på grund av en 
dålig produkt eller tjänst, utan 
på grund av en dålig presen-
tation. Men hur ska man göra 
för att hålla en övertygande 
presentation och förmedla sitt 
budskap? Eller för att uppfat-
tas som trovärdig? Och vad 
kan man göra om man, trots 
noggranna förberedelser, ändå 
upplever obehagskänslor när 
man väl står inför åhörare? Eva 
Lindvik, utbildare på Framfot, 
delar med sig av sina tips för 
hur du förbereder en lyckad 
presentation, hanterar nervosi-
teten, väljer rätt hjälpmedel och 
får folk att minnas det du säger. 

Av: Jasenka Dobric

Vad är viktigt att tänka på inför en 
presentation?

 – Det är viktigt att tänka förberedelse, 
förberedelse och återigen förberedelse. 
Fokusera på vad du vill förmedla och 
anpassa ditt upplägg efter målgruppen. 
Våga skära i innehållet och koncentrera 
dig på ditt budskap. Hitta engagemanget 
och entusiasmen inför det du skall pre-
sentera och förmedla det! 

Och under en presentation?
 – Förmedla det du ska förmedla, inte 

mer och inte mindre. Det viktiga är att 
du vet vad du ska säga och att du faktiskt 
säger det. Sedan finns det två andra saker 
som man kan tänka på. Nummer ett är att 
du skall GE, inte hålla, en presentation till 
åhörarna vilket innebär att du måste mål-
gruppsanpassa din presentation. Genom 
att skapa delaktighet och svara på frågor 
minns åhörarna mer av din presentation. 
Nummer två är att endast 10 % av presen-
tationen består av det du faktiskt säger och 
resten av hur du säger det. Man måste våga 
vara personlig och prata utifrån sig själv 
och sitt driv. Själva orden är inte lika vik-
tiga som hur du väljer att förmedla dem. 

Vilket är det vanligaste misstaget 
människor gör när de håller en 
presentation?

 – Ett vanligt misstag är att man säger 
för mycket, att presentationen består av 
alldeles för mycket information. Folk tap-
par tråden då och minns inte vad du har 
sagt. 

Vilka hjälpmedel ska man använda sig av 
och vad är viktig att tänka på vid valet av 
hjälpmedel?

 – Fokusera på budskapet och målgrup-
pen. Tänk på vad du behöver för att folk 
ska ta till sig budskapet. Många använder 
sig av PowerPoint och ibland kan man ha 
det. Andra gånger räcker det med en penna 
och papper. Om du bestämmer dig för 
att använda PowerPoint ska det inte vara 
utgångspunkten i din presentation utan 
en komplettering. Undvik att kombinera 
tal och text samtidigt. Det är bättre att 
varva, åhörarna måste få tid att läsa och ta 
in det. Det viktigaste är att folk ska min-
nas vad du har sagt. Du lånar deras tid och 
alla som lyssnar vill ju att det skall vara 
meningsfullt.

Eva Lindvik, utbildare på Framfot som hjälper företag med utbildningar samt coachning inom ledarskap, sälj, marknad, kommunikation och HR. 

Foto: Elon Månbåge
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Eva Lindviks tre bästa tips 
för en lyckad presentation

• Förbered dig!
• Våga vara personlig!
• Väck en känsla, gilla det du 

pratar om!

Idag är det allt fler unga människor som 
presenterar och föreläser inom sitt jobb 
och många gånger för äldre kollegor eller 
en äldre målgrupp. Hur ska då den som 
presenterar göra för att uppfattas som 
trovärdig? 

 – Trovärdighet är ett centralt begrepp 
inom retoriken och kallas för etos. Etos 
handlar om att den som förmedlar någon-
ting ska vara trovärdig. Och trovärdighet 
handlar inte bara om att rada upp sina 
meriter. Hög entusiasm, starkt engage-
mang, vilja att förstå och lära sig mer 
stärker trovärdigheten. Ett annat begrepp 
inom retoriken är humiliatio, ödmjukhet. 
Att visa sig vara ödmjuk stärker också tro-
värdigheten. Använd presentationen som 
dialogforum, använd dig av den äldre mål-
gruppen som kan mycket vilket också gör 
att de känner sig viktiga och bekräftade. 

Hur vanligt är det att känna obehag inför 
en presentation?

 – Det är väldigt vanligt, de allra flesta 
känner obehag inför en sådan sak. Att 
befinna sig i situationer där man känner sig 
obekväm och lite ängslig gör att kroppen 
mobiliserar ett försvar för att skydda dig 
mot detta ”hot”. Med övning, exponering 

och scenvana vänjer man sig vid att det 
inte är en hotfull situation, men en dos av 
nervositeten kommer att finnas där ändå. 
Den kan bara anta olika former och bli 
mera hanterbar med tiden men jag tror 
inte att den försvinner helt.  Nervositeten 
är inte heller ett tecken på att man är dåligt 
förberedd och att den skulle försvinna med 
tillräckliga förberedelser är en sanning 
med modifikation. 

Tre sätt att hantera nervositet
Det kognitiva sättet 
Det gäller att ta kontroll över sina tan-
kar och träna på att styra tankar mot det 
som stärker dig. Tankar som: Jag är väl 
förberedd. Jag kan mitt område. Vissa 
människor är bra på att visualisera sin 
önskebild och inom idrotten är det vanligt 
att använda sig av visualisering för att nå 
sina mål.

Acceptera att du är jättenervös och 
ägna dig en minut åt att tänka på vad är 
det värsta som kan hända: Jag blir utskrat-
tad eller min PowerPoint kommer inte att 
fungera. Fråga dig själv sedan vad sanno-
likheten för detta är. Efter orosminuten 
gäller det att styra tankarna åt det positiva 
hållet igen. 

Det somatiska sättet
Lägg fokus på den fysiska avslappningen 
och ta hand om det som händer i kroppen. 
Antingen lugnar du kroppen med djupa 
andetag eller så rör du på dig, springer, 
hoppar och skriker för att göra dig av med 
den energi som kroppen har mobiliserat 
inför en sådan situation.  

Det beteendeorienterade sättet
Undvik beteende som förstärker känslan. 
Motverka ett självbekräftande system där 
du tänker, känner och beter dig nervöst 
genom att istället sträcka på dig, titta 
på folk och ta ett steg framåt på scenen. 
Kroppsspråket ska inte bekräfta det du 
känner.

TEMA:  UTBILDNING & KARRIÄR
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Läs om tjänsten på www.hkr.se/anstallning

Högskolan Kristianstad

Vi söker en:
Doktorand i biomedicinsk laboratorievetenskap 
Högskolan Kristianstad är en del av det skånska högskolelandskapet. Vi 

grundades 1977 och här läser idag mer än 14 000 studenter. Mitt i Biosfärområde 

Kristianstads vattenrike ligger vårt högskoleområde Campus Kristianstad. Hos oss 

är avstånden korta, både mellan studenter och lärare och mellan högskola och 

arbetsliv. Vi förenar teori med praktik och utbildar för livslångt lärande i arbetslivet.



Equalissidan

Ni hittar som vanligt information om kommande användarmöten i IBL:s kalendarium i 
denna tidning och på vår webbplats www.equalis.se. Närmast på tur i vår är Hematologi, 
Medicinsk mikrobiologi, Fysiologiska kärlundersökningar och Läkemedel och toxikologi i 
mars samt Protein och Klinisk immunologi i april.

Under 2012 har två medarbetare lämnat 
Equalis, Lena Morgan och Towe Söberg 
Broms. Lena arbetar numera som projekt-
ledare på SIS och Towe som produktspeci-
alist på SERO. Vi önskar dem all lycka på 
sina nya jobb.

Under hösten anställdes två personer 
och vi vill därför passa på att hälsa Elisabet 
Eriksson Boija och Eva Örndahl välkomna.

Elisabet arbetade senast som sjuk-
huskemist inom Specialkoagulation 
på Klinisk kemi på Karolinska 
Universitetslaboratoriet. Hos oss arbetar 
hon som SKUP-koordinator och är till-
fälligt programkoordinator för Allmän 
klinisk kemi. Elisabet har disputerat i 
biokemi.

Eva har tidigare arbetat som före-
ståndare för SMILE (Stockholm Medical 
Imaging Laboratory and Education). SMILE 
ger doktorander och forskare som arbetar 
med bildbehandlingsbaserad forskning 
vid Karolinska Universitetssjukhuset och 
Karolinska Institutet tillgång till avan-
cerade datorer och dataprogram för ana-
lys och beräkningar. Hon är fysiker, har 
disputerat i astronomi (med inriktning 
astrofysik) och är även utbildad sjukhus-
fysiker. Här på Equalis ska Eva bland annat 
vara programkoordinator för Arbets- och 
lungfysiologi.

Användarmöten
Den 15-16 november 2012 gick årets använ-
darmöte i Allmän klinisk kemi av stapeln. 
Mötet började med sessionen Landet runt 
där deltagare från flera olika laboratorier 
berättade om aktuella problem och/eller 
lösningar. Tyngdpunkterna för resten av 
mötet lades på områdena blodgaser, albu-
min, glomerular filtration rate (GFR) och 
barnreferensintervall.

KG Prütz lyfte fram albuminnivåns 
betydelse för njursjuka och val av dialys-
behandling. Jane French (Storbritannien) 

berättade hur de tog fram en golden stan-
dard för mätning av kreatinin. Kristin 
Moberg Aakre (Norge) pratade om bety-
delsen av estimerat GFR- och urinalbu-
minresultat för att hitta njursjukdomar. 
Maria Magnusson pratade om diagnossvå-
righeter pga avsaknad av referensintervall 
för barn och Peter Ridefeldt informerade 
om ett Faluprojekt för framtagande av 
barnreferensintervall.

Användarmötet för Nuklearmedicin 
hölls på Svenska Läkaresällskapet 21 
november. Temat för mötet var barn och 
en stor del av föreläsningarna handlade 
om årets utskick i renografi, skelettscin-
tigrafi och DMSA. Dessutom höll Pauline 
Bachelard och Malin Arnell en uppskattad 
föreläsning om omhändertagande av barn 
vid gammakameraundersökning.

Mötet avslutades med en prisutdelning 
där de deltagare som angett flest förvän-
tade svar på höstens respektive vårens 
utskick fick en chokladask. Vinnare för 
vårens utskick (Renografi-fall) var en 
deltagare från Nuklearmedicin, Gävle 
sjukhus. Vinnare för höstens utskick 
(Blandade barnfall) var en deltagare från 

Drottning Silvias barn och ungdomssjuk-
hus, Göteborg.

Nytt Equalis Online
Equalis Online kommer att ersättas av ett 
nytt system under första delen av 2013. 
Systemet kommer att ha samma funk-
tioner som det gamla men med en mer 
modern teknik och avsikten är att det ska 
bli enklare och smidigare för användaren. 
En av nyheterna i systemet är att man efter 
inloggning hamnar på en startsida där det 
finns snabblänkar till öppna omgångar 
och till senast publicerade rapporter. En 
annan nyhet är att man i resultatformulä-
ret direkt kommer att kunna se och ändra 
sin metodinformation. Vidare kommer 
visningen av bilder och filmsekvenser som 
används i många utskick att vara bättre 
utvecklad.

Drifttagningen av systemet börjar i 
februari, först som pilot i några utvalda 
program, men därefter kommer vi att byta 
ut det gamla systemet helt och hållet. Mer 
information lämnas till kontaktpersoner 
för respektive kvalitetssäkringsprogram i 
samband med utskick.

Elisabet Eriksson Boija och Eva Örndahl

Julen är en lugn tid på Equalis, 
många av oss har haft långledigt 
och pustat ut efter en inten-
siv höst. Men när jag skriver 
detta har alla adventsljusstakar 
och julpynt packats ner och vi 
ser fram mot ljusare tider.
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LYFT DIN EXAMEN TILL 
EN INTERNATIONELL NIVÅ
M ed en kandidatexamen kommer du långt, men med en examen från ett av  
våra internationella masterprogram konkurrerar du ännu bättre på en nationell 
och internationell marknad. Du kanske vill fortsätta med forskarutbildning eller 
bygga på din kompetens? Sök ett av våra internationella masterprogram.

Är du intresserad 
av att  studera 
vidare inom 
medicin området? 
Det här program -
met fokuserar på 
aktuella metoder 
inom fysiologisk 
diagnostik samt 
bilddiagnostik. 
Detta forsknings -
förberedande pro -
gram ger dig värdefulla kunskaper inför 
arbetet med människor och teknik.

Programmet leder till 
fördjupade kunskaper 
inom global nyhets -
journalistik, som  
analys och rapporte -
ring utifrån  lokala/
globala  aspekter, 
 avancerad infor-
mationssökning och 
publicering samt ett 
kritiskt förhållnings -
sätt till medieutveck -
ling i ett samhällsperspektiv. Med dessa 
kunskaper jobbar du vidare som jour -
nalist, informatör inom medieområdet 
eller forskare/lärare inom journalistik.

I masterprogram -
met i idrott med 
inriktning mot 
fysio  logi och 
 medicin ska�ar 
du dig fördjupade 
 kunskaper inom 
arbets fysiologi, 
muskelfysiologi, 
fysiologiska mät-
metoder samt veten-
skaplig metodik.

Det internationella 
masterprogrammet 
i robotik och intel -
ligenta system är ett 
tvåårigt utbildnings -
program för dig som 
redan har en teknisk 
eller naturveten-
skaplig grund  ut-
bildning.

Journalism 
 Connected utbil -
dar den digitala 
nyhetsreportern, 
ut rustad för en 
global värld, där 
medie innehåll 
 produceras 
med interaktiv 
informations-
teknologi.

Genom att studera 
metoder och tek-
niker som används 
i diagnostik av 
olika sjukdomar, 
utrustas du för 
arbete på ett antal 
olika områden 
inom forskning, 
hälso- och sjuk -
vård, liksom inom 
läkemedels- och 
den biotekniska industrin.

GÖR DITT FÖRSTAHANDSVAL IDAG.  
LÄS MER PÅ ORU.SE
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Biomedicinska analytikerns roll 
inom patologin
År 2012 genomfördes, på uppdrag av 
regeringen, översynen av den svenska 
patologin. IBL:s representanter lyfte under 
arbetets gång betydelsen av biomedicinska 
analytiker för de patologiska laboratori-
erna. Bland förslag som ska lösa den stora 
kapacitetsbristen som råder inom svensk 
patologi finns högre löner, masterutbild-
ningar samt fler kvalificerade arbetsupp-
gifter för biomedicinska analytiker. 

IBL:s arbete 2012

Vi summerar det gångna året
Diagnostikforum – 
laboratoriemedicin bortom 
disciplingränserna 
Tillsammans med Hälsohögskolan i 
Jönköping, Riksföreningen för klinisk 
kemi och transfusionsmedicin, RKKT, och 
Medicinsk diagnostik i Jönköping har IBL 
skapat Diagnostikforum – en ny mötes-
plats för alla biomedicinska analytiker där 
fokus ligger på diagnostik och metoder 
bortom de traditionella disciplinindel-
ningarna. Tanken är att Diagnostikforum 
ska vara en återkommande mötesplats 
för alla biomedicinska analytiker och 
Diagnostikforum 2013 kommer att hållas i 
Jönköping, den 1–3 oktober. 

Tillsammans med SKL stärker vi 
professionen
De närmaste åren står hälso- och sjukvår-
den inför stora rekryteringsbehov. Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, vill med 
kampanjen ”Sveriges Viktigaste Jobb” locka 
unga att söka sig till jobb som finns inom 
sektorn. Ett samarbete mellan IBL och SKL 
har inletts för att tillsammans attrahera de 
unga till biomedicinska analytikerutbild-
ningen och öka professionens status.

IBL bidrar till 
kompetensutvecklingen
Genom att anordna kurser i allt från paras-
itologi och anemi till barnprovtagning och 
molekylärbiologi bidrar IBL till kompetens-
utvecklingen hos landets biomedicinska 
analytiker. Under det gångna året har även 
IBL anordnat skräddarsydda utbildningar 
för enskilda arbetsplatser där innehållet 
har anpassats efter varje arbetsplats unika 
behov. Några exempel på dessa är koagu-
lation, urinsediment, medicinsk statistik, 
proteinanalyser och kemikaliehantering. 

Ett gäng med svenska kongressdeltagare på International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS, kongressen i Berlin.

Från patologi-översynen till 
Diagnostikforum i Jönköping. 
I detta första nummer av 
Laboratoriet 2013 sam-
manfattar vi det gångna 
året. Detta är ett urval av 
IBL:s arbete under 2012.
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Upprop till 
nominering av 
förtroendevalda
IBL:s styrelse 2013

Vi söker personer för spännande upp-
drag i IBL:s styrelse att utveckla profes-
sionen för biomedicinska analytiker. Vi 
ser gärna personer med olika bakgrund 
och yrkeserfarenheter men med en 
ambition att delta i arbetet med att tyd-
liggöra vår yrkesroll.

Den 15 maj 2013 håller IBL:s sitt årsmöte. 
Det är alltså dags att fundera på vilka som 
ska sitta i styrelsen. Senast den 15 mars 
2013 vill valberedningen få in förslag till 
ledamöter i styrelsen och andra förtro-
endeposter inom institutet. Tänk på att få 
representation från hela Sverige.

Styrelsen

Senior Ordförande:
Ulla-Britt Lindholm
Mandattid utgår 2013
Ordförande:
Ewa Grodzinsky
Mandattid utgår 2013
Vice ordförande
Helene Johansson
Mandattid utgår 2013
Ledamöter
Maysae Quttineh
Anne Berndt
Ewa Martin
Gunnar Sandström
Lena Morgan
Mandattid utgår 2013
Anna Bremer
Mandattid utgår 2013

Revisor
Karin Emanuelsson
Erica Sjöbom
Mandattid utgår 2013

Revisorsuppleanter
Carin Nilsson
Roine Hernbrand
Mandattid utgår 2013

Nomineringarna skall vara valberedningen 
tillhanda senast den 15 mars, på adress:

IBL:s valberedning
Box 4065, 141 04 Huddinge

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

För valberedningen: Carin Nilsson
070-681 37 53, carin.e.nilsson@vll.se

Ewa Grodzinsky, IBL:s ordförande och verksamhetschef, berättade om ”Utformningen av ett 
patientnära analyslabb”-projektet, på Diagnostikforum i Jönköping.

Marknadsföring av professionen 
Bristen på biomedicinska analytiker vän-
tas bara öka de kommande åren. IBL har 
under det gångna året marknadsfört yrket 
och arbetat för ett ökat söktryck till lan-
dets utbildningar. En av målgrupperna 
har varit syokonsulenter på alla Sveriges 
gymnasieskolor. 

Studentforum i Berlin och Jönköping
Studenternas röst är viktig och de har en 
betydelsefull roll när det gäller biomedi-
cinska analytikers framtid. Studentforum 
på International Federation of Biomedical 
Laboratory Science, IFBLS, kongressen i 
Berlin samt på Diagnostikforum i Jönköping 
har anordnats av IBL. På Studentforum 
får deltagare chansen att utbyta idéer 
och erfarenheter, träffa yrkesverksamma 
biomedicinska analytiker samt lyssna på 
intressanta föreläsningar och dela med sig 
av sina tankar kring utbildningen, läran-
det och professionen.  

EU-projektet EucoLABS 
I två års tid har IBL, tillsammans med 
Laboratoriemedicin i Västerbotten, varit de 
svenska representanterna i EucoLABS pro-
jektet som har varit en del av EU:s fokus på 
det livslånga lärandet. Projektets resultat är 
riktlinjer för dokumentation av Continuing 
Professional Development, CPD.

Mer om IBL:s arbete kan du läsa 
om i årsberättelsen som kom
mer att finnas tillgänglig på 

www.iblinst.se

Kompetensbeskrivning för 
biomedicinska analytiker
Syftet med kompetensbeskrivningen för 
legitimerade biomedicinska analytiker 
är att tydliggöra gruppens professionella 
kunnande och yrkesroll i samhället och 
bidra till en bättre och säkrare hälso- och 
sjukvård. Dokumentet beskriva i detalj 
biomedicinska analytikers arbetsuppgifter 
inom grund- och specialområde och ska 
också kunna användas i anställningssam-
manhang, utgöra underlag för universitet 
och högskolor vid planering av utbildning 
samt ligga som grund för Socialstyrelsens 
verksamhetstillsyn.  

IBL i Norden, Europa och världen 
Genom att delta på internationella möten 
på nordisk, europeisk och global nivå kan 
IBL påverka i frågor som rör professionen 
bortom Sveriges gränser. Det bidrar också 
till ökad kunskap om yrket och möjliggör 
erfarenhetsutbyte i frågor som rör lön, 
utbildning, karriärvägar och organisation.

MEDLEMSSIDOR
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Riktlinjer för kompetens-
dokumentation klara 

Biomedicinska analytikers legi-
timation fungerar som kompe-
tensgaranti. Och för att kunna 
arbeta patientsäkert hela 
yrkeslivet ska denna kompetens 
ständigt utökas.  Inom ramen 
för EUCOLabs- projektet har 
flera europeiska länder arbetat 
med att utforma gemensamma 
riktlinjer för dokumentation 
av kompetensutvecklingen hos 
biomedicinska analytiker. 

Text & foto:  Jasenka Dobric

Idag saknar Sverige, precis som många 
andra europeiska länder, ett nationellt 
system för dokumentation av kompetens-
utvecklingen hos landets biomedicinska 
analytiker som sker kontinuerligt under 
hela den yrkesverksamma tiden. Dessutom 
är de lokala systemen som används för att 
dokumentera de anställdas kompetenser 
på de flesta arbetsplatser långt ifrån hel-
täckande. De gemensamma riktlinjerna för 

 – Detta gagnar både arbetsgivare och 
arbetstagare. Det här är inte fastlåst hos 
en arbetsgivare i ett system utan följer 
med mig så att varje ny arbetsgivare kan 
se det, förklarar hon. 

dokumentering av Continuous Professional 
Development, CPD, på Europanivå är ett 
försök att samordna de olika systemen och 
underlätta för biomedicinska analytiker att 
synliggöra sin kompetens. 

 – Du genomgår ju livslångt lärande 
från det att du är färdigutbildad till det 
att du slutar ditt yrkesverksamma liv. Och 
det här är ett sätt att dokumentera vad jag 
har lärt mig och ett verktyg för mig som 
anställd att i lönesamtalet och utveck-
lingssamtalet med min chef visa på vilket 
sätt jag kan bidra med min kunskap, säger 
Anne Berndt, styrelseledamot i IBL och 
förbundsombudsman på Vårdförbundet 
som i två års tid har jobbat med projektet 
EUCOLabs.

Och precis som medarbetarna skulle 
även arbetsgivarna kunna dra nytta av ett 
sådant verktyg. Inte bara under utveck-
lings- och lönesamtalen, utan även för 
att bevaka och försäkra sig om att medar-
betarna får den kompetensutvecklingen 
som verksamheten kräver. Något som 
arbetsgivarna är skyldiga att göra enligt 
ackrediteringsstandard. 

Anne Berndt, styrelseledamot i IBL och förbundsombudman på Vårdförbundet har de senaste två åren arbetat med riktlinjer för kompetensdokumentation.  

Continuing professional 
development, CPD
CPD är det sätt som biomedicinska ana-
lytiker underhåller, utvecklar och fördju-
par sin professionella kunskap och kom-
petens under sitt verksamma liv. CPD 
kan bestå av olika aktiviteter, allt från 
yrkesarbete, akademiska studier, kurser, 
konferenser, egenstudier, metodutveck-
ling, handledning, undervisning till enga-
gemang i yrkesföreningar. 

Riktlinjer och en portfolio för dokumen-
tation av CPD på Europanivå är slutre-
sultatet av EU-finansierade projektet 
EUCOLabs där IBL tillsammans med 
Laboratoriemedicin Västerbotten har 
representerat Sverige.

Projektet har tilldelats utmärkelsen ”Star 
Project” för ett väl genomfört arbete och 
kan utgöra extra god inspiration till andra.
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Magisterprogrammet vänder sig till bio-
medicinska analytiker som vill bli yrkes-
verksamma som cytodiagnostiker. Hel-
tidsstudier under två terminer som leder 
till Magisterexamen i huvudområdet 
Diagnostisk Cytologi. För programmet 
krävs biomedicinsk analytikerexamen, 
180 högskolepoäng eller kandidatexa-
men i biomedicinsk laboratorieveten-
skap, minst 180 högskolepoäng eller 
motsvarande examen. Dessutom krävs 
kunskaper i svenska och engelska mot-
svarande Svenska B och Engelska A 
(med lägst betyget Godkänd).

Magisterprogram  i diagnostisk  
cytologi 60 hp
Diagnostisk gynekologisk cytologi 
– introduktion. (6 hp)
Diagnostisk gynekologisk cytologi 
– fördjupning. (14 hp)
Diagnostisk cytologi 
– sjukdomslära. (4 hp)
Diagnostisk cytologi av respirations-
organen. (6 hp)
Diagnostisk cytologi av urinvägarna.  
(9 hp)
Diagnostisk aspirationscytologi. (6 hp)
Examensarbete. (15 hp)

Läs mer på: ki.se/utbildning/ (Program och kurser)
Sista ansökningsdag: 15 april 2013
Kursstart: 2 september 2013

Ytterligare information:
Gareth Morgan, 08-585 810 38, 
Gareth.Morgan@ki.se

Nya utmaningar inom ditt yrke? 
Välkommen till Magisterprogram  i diagnostisk cytologi på Karolinska Institutet 

Jessica Larsson, cytodiagnostiker på 
Klinisk patologi, Universitetssjukhuset 
Örebro.

Hur kommer det sig att du valde att 
utbilda dig till cytodiagnostiker?
Jag kom i kontakt med det här yrket 
under min praktik när jag utbildade mig 
till biomedicinsk analytiker. Jag tycker 
om diagnostik och jag tyckte det var en 
rolig del i utbildningen när man fick titta 
i mikroskop. Och just då så behövdes 
det en cytodiagnostiker, det var en som 
skulle sluta så innan jag skulle göra min 
uppsats fick jag ett bra erbjudande om 
att gå utbildningen med en tjänst efteråt. 
Då kände jag att jag absolut inte kunde 
tacka nej till det. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste med jobbet är att det är 
intressant, det är ett självständigt jobb 
där du fattar egna beslut och står för det 
mesta själv. Det som är mest roligt är att 
det är utvecklande, man blir aldrig fullärd. 

Och det sämsta?
Det sämsta är att det är ett statiskt arbete, 
man sitter still hela dagarna och rör sig 
inte speciellt mycket så man måste tänka 
på hur man sitter. Sedan är man ganska 
ensam också, man sitter ofta här med 
dörren stängd och fattar sina beslut 
ensam. Det klart att vi pratar med var-
andra när vi har svåra fall, men det kan 
vara lite ensamt ibland. Lönen är också 
förhållandevis låg med tanke på att vi har 
en fyra och ett halvt år lång utbildning. 

Hur många prover tittar ni på i snitt 
under ett år?
Vi brukar säga att en cytodiagnostiker 
tittar på ungefär 4000 vaginalcytolo-
giska prover om året. Sedan har vi runt 
1000 prover övrig cytologi och det inne-
fattar prover från lungorna, exsudat och 
urincytologi.  

Vad har du för tankar kring förslaget 
att omvandla cytodiagnostikerut
bildningen till en masterutbildning? 
Det tycker jag är jättebra. Absolut.  

Hallå där…Poäng för varje ny kompetens 
De framtagna riktlinjerna för CPD omfattar 
allt från akademiska kurser och internut-
bildningar till metodutveckling, handled-
ning av studenter och yrkesengagemang. 
Kompetensportföljerna ska rymma roller, 
ansvar och bidrag till både arbetsgivaren 
och yrket. Och tanken är att varje aktivitet 
ska poängsättas.

 – Går du en endagarskurs får du x 
antal poäng, går du en tvådagarskurs med 
någon form av examination som kräver 
mer av dig, får du högre poäng. Dessa 
poäng är i dagsläget inte en fastställd 
enhet utan det är ett förslag på poängsätt-
ning för olika typer av aktiviteter, säger 
Anne Berndt. 

I Storbritannien är dessa kompetens-
poäng direkt kopplade till biomedicinska 
analytikers legitimation.  Och för att kunna 
behålla den är det obligatorisk att uppnå 
ett visst antal poäng under en treårsperiod.

 – Samtidigt som det är jag som har 
ansvaret för min egen kompetensutveckling 
är det ändå arbetsgivaren som ska finan-
siera den i arbetet där jag utövar min kun-
skap. Jag ska självklart inte ha CPD-poäng för 
en målningskurs utan för det som används 
i mitt arbete. Sedan kan man fråga sig om 

arbetsgivaren ska finansiera att jag ska ha 
doktorsexamen om det inte finns ett behov 
för det i verksamheten men i det optimala 
fallet så borde det vara arbetsgivaren som 
betalar, förklarar Anne Berndt.

Oklart om Sverige inför 
CPD-program
I Sverige har intresset för ett liknande sys-
tem som i Storbritannien varierat.

 – Det har kommit och gått i Sverige 
under många års tid. Det gäller att förstå 
att man som yrkesutövare dokumenterar 
för sin egen skull, sin egen anställnings-
barhet. Men exempelvis i Skåne har man 
börjat diskutera en CPD-modell för samt-
liga medarbetare inom regionen, säger 
Anne Bernt. 

Hur man väljer att gå vidare med detta 
på nationell nivå i Sverige är inte klart än. 
Men på sikt tror Anne Berndt att vi kom-
mer att få ett samordnat system för CPD. 

 – Så småningom, varför inte. 
Men det kommer att ta tid, se bara på 
Bolognaprocessen. Och vi har fortfarande 
Spanien, Schweiz och Tyskland som inte 
ens har en akademisk utbildning för bio-
medicinska analytiker.
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 – Jag ska njuta av ledighet men jag ska 
också jobba lite med konsultuppdrag åt ett 
företag. Det blir några utbildningsuppdrag 
och sedan ska jag också vara behjälplig vid 
ett par konferenser, bland annat nordiska 
koagulationskongressen år 2014. 

Sigward har varit en del av IBL nästan 
från allra första början och under sina 
många år som utbildningsansvarig har 
han räknat ihop det totala antalet kurs-
deltagare till 4 500. De allra flesta har varit 
biomedicinska analytiker men ibland 
har även kemister, biologer och läkare 
deltagit. Och vid något tillfälle också en 
ambulanssjuksköterska.

 – Mest nöjd är jag med att ha kun-
nat bidra till att fortbilda vår yrkeskår. 
Kursutvärderingarna visar i de allra flesta 
fall att vi håller en hög standard på kur-
serna. Vi anlitar de allra bästa föreläsarna 
inom alla specialiteter och vi har fått 
väldigt mycket goda vitsord på vår kurs-
verksamhet. Att vi har haft en del andra 
yrkesgrupper som deltagare tyder också 
på att vi håller en hög standard. 

Vad har varit roligast med ditt jobb som 
utbildningsansvarig på IBL?

 – Det är många saker, men det roli-
gaste med kurserna kanske ändå har varit 
mötena med alla människor, föreläsare, 
kursdeltagare och konferenspersonal. 
Och jag har skaffat mig ett stort kontakt-
nät över hela landet. Sedan är det så att jag 
fått lära mig otroligt mycket också inom 
alla andra områden som jag själv inte haft 
anledning att lära annars som till exempel 
patologi, fysiologi och mikrobiologi. 

Den sammanställda statistiken visar 
att de i särklass populäraste kurserna har 
varit hematologikurserna. Andra efter-
frågade kurser med många deltagare är 
molekylärbiologi, alkohol- och drogana-
lyser och spirometri. Och 150 anordnade 

Jubileum för kursverksamheten på IBL
Sigward Söderström har anordnat 150 kurser

I slutet av förra året nådde 
Sigward Söderström med 
anemikursen i Göteborg sin 
150:e kurs. Och efter 14 år som 
IBL:s kursansvarig ser han nu 
fram emot nya utmaningar 
och att få styra sin tid själv.

Av: Jasenka Dobric
Foto: Kristina Bergström

kurser i IBL:s regi utgör endast en liten del 
av Sigward Söderströms meritlista som är 
lång. Han har jobbat i Örebro som ansvarig 
för hematologiautomation och flödescy-
tometri på avdelningen för klinisk kemi 
där han även har varit kvalitetsansvarig. 
Och olika utbildningsuppdrag åt företag 
har tagit honom till Kina, Ryssland och 
Vietnam. 

 – Där utbildade jag personal i hemato-
logiautomation och nu kanske det blir lite 
sådana uppdrag igen.

Under flera år var Sigward också med-
lem av Equalis expertgrupp i hematologi 
och representerar nu IBL som styrelsele-
damot i Equalis. Han har även i många år 
varit dopingkontrollant under flera olika 
idrottsevenemang där han ansvarade för 
det mobila hematologilaboratoriet och 
provtagningen. Ett jobb som har inneburit 
många spännande möten med världsstjär-
nor och en hel del annorlunda uppdrag. 
Som när Sigward tillsammans med en 
kollega fick åka runt i Österrike för att ta 
prover på samtliga skidåkare från deras 
landslag efter att en städerska hade upp-
täckt blodpåsar i ett hotellrum i OS-byn i 
Salt Lake City där de hade vistats. Eller när 
en flerfaldig olympisk medaljör i friidrott 
vägrade bli stucken före en tävling för att 
det innebar otur.

 – Det har varit kul. Jag har tagit 
dopingtester inom skidor, simning, basket 
och friidrott. Det gjorde jag oftast på hel-
gerna, på min lediga tid, minns han.

 Och om han inte hade varit biomedi-
cinsk analytiker hade han kanske valt att 
jobba med historia på något sätt.

 – Det ligger mig varmt om hjärtat. Och 
jag har en bok på gång om hematologins 
historia. Samtidigt har jag med tur och 
kanske lite envishet fått uppleva tre olika 
karriärer inom vårt yrke. Det har varit stor 
förmån att ha fått vara med om så mycket 
och det vill jag inte ha ogjort. 

Hur hoppas du att IBL ska utvecklas 
framöver? 

 – Det är viktigt att IBL finns. IBL är den 
enda organisationen i landet som för bio-
medicinska analytikers talan. Det kanske 
inte är alla som inser det, att IBL är viktiga 
av det skälet. IBL bevakar allt som händer 
inom labbmedicin och är en viktig remiss-
instans i många frågor. Sedan är det 
naturligtvis viktigt att IBL fortsätter med 
sin kursverksamhet. Fortbildningskurser 
är något som vi ständigt har behov av. Så 
det hoppas jag att vi kan fortsätta med 
på något sätt. Det är viktigt och det är 
dessutom skrivet i stadgarna att IBL ska 
bedriva fortbildningsverksamhet.

Sigward Söderström får blommor av IBL:s vice ordförande Helene Johansson 
efter anemikursen i Göteborg.
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Kursverksamheten
Kommande kurser
KURSANSVARIG
SIGWARD SÖDERSTRÖM

Mer information 
om kurserna: 
www.iblinst.se

Barnprovtagning
2021 mars i Huddinge
Kursen riktar sig till biomedicinska ana-
lytiker, sjuksköterskor och undersköter-
skor som i sitt arbete utför provtagning 
på barn. Kursledare och föreläsare är 
Riittaleena Korkeavuori Kvarnström och 
Gunnel Sandqvist.

I kursen ”Inte bara ett stick” går de 
genom barnprovtagning, bemötande och 
preanalys, diskussioner om vardagspro-
blem vid blodprovtagning på barn, alla 
åldergrupper, fallbeskrivningar. Även 
prematurprovtagning berörs, dock i 
mindre omfattning. Teori varvas med 
praktiska övningar i venös- och kapillär-
provtagning. Eftersom det läggs stor vikt 
vid praktiska moment är antalet delta-
gare starkt begränsat.
Sista anmälningsdag 28 februari

Koagulationskurs
1516 april i Göteborg
Kursledare: Inger Fagerberg Blixter
Innehåll: Provtagning, Trombocytens roll, 
Trombocytsjukdomar, Heparininducerad 
trombocytopeni, Nya läkemedel, Förvär-
vad hemofil, APTT Patientnära tester 
(Multiplate och Rotem).
Sista anmälningsdag 14 mars

Likvoranalyser
2324 april i Göteborg
Huvudföreläsare: Magda Nutu, Mariann 
Wall, SU/Mölndal.
Innehåll: Likvor-anatomi-neurobiologi, LP 
ventrikellikvor, provtagning, gradient, rör, 
temperatur, tidsperspektiv, akutanaly-
ser, cellanalyser: cellräkning, manuell, 
automatisk, laktat, glukos, Csv-Cytologi, 
mikroskopi, digital, Spektrofotometri, 
Neurokemisk diagnostik: akut neurokemi, 
infektioner, likvorcytologiska fynd
Proteinanalyser: kvantitativa, kvalitativa, 
IEF, western blot, markörproteiner,

parenkymskademarkörer, alzheimermar-
körer Neurologiska sjukdomar: kroniska 
neuroinflammatoriska sjukdomar, dege-
nerativa sjukdomar; Alzheimer, Parkinson.
Sista anmälningsdag 21 mars

Urinsediment
Malmö/Lund v 19 eller 20 (1 dag)
Föreläsare: Agneta Collberg
Innehåll:Njurens anatomi och funktion.
Vilka urin- och plasmaanalyser har vi 
som visar hur njurarna mår? Vilken hjälp 
för bedömning av urinsediment kan jag 
få där? Urinsediment, uppkomst, fynd, 
bifynd och artefakter. Workshop med olika 
fall. Genomgång av fallen. Litteratur, appar 
och webbsidor.
Sista anmälningsdag 10 april

Anmälan och info på:  
www.mikrobiologisktvarmote2013.axaco.se

Mikrobiologiskt Vårmöte 2013
8-10 april Conventum Örebro

Preliminärt på programmet:
Parasitologi, sexuellt överförda infektioner, 

antibiotikaresistens, vacciner och så något svinaktigt!

Välkommen att skicka in abstracts till posters, före den 3 feb 2013
Sista anmälningsdag, om du vill bo på förbokade hotell 3 feb 2013
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En dag på jobbet

Marianne Thynelius
Biomedicinsk analytiker, funktionsansvarig inom klinisk kemi Norrlands universitetsssjukhus

Vill du berätta om en dag i 
ditt arbetsliv?

Kontakta redaktionen på 
laboratoriet@iblinst.se

Jag börjar dagen på patientmottagningen. 
Många kunder väntar utanför dörren. 
Några har kommit en halv timme tidigare 
för att vara först i kön när dörren öppnas 
automatiskt kl. 07:15. Patienterna får först 
sitta och vänta i tio minuter och sen får 
de följa med oss till en provtagningshytt. 
I vanliga fall sitter en person vid kassan 
och registrerar patienter samt tar betalt 
om de inte har läkarbesök. Vi får mycket 
beröm att det går snabbt trots att vänt-
rummet är fullt av folk. Det känns roligt 
att komma till jobbet när man är så efter-
längtad av patienter som vill bli stuckna. 
Vi har arbetat enligt Lean-modellen och 
vår vision är att alla patienter blir uppro-
pade inom 20 minuter. Vårt mål är att 100 
% av patienterna behöver vänta mindre än 
30 minuter. Vi klarar av målet alla dagar 
utan måndagar och vissa tisdagar. Vi har 
över 700 patienter per vecka, cirka 150 per 
dag och fyra till fem provtagare.

Efter driftsmöte som tar högst en kvart 
brukar vi ha pausgympa. Jag är hälsoin-
spiratör på vårt laboratorium. Lotten föll 
ganska naturligt på mig eftersom jag är 
gympaledare hos Korpen på fritiden. Jag 
går runt och uppmanar personalen på 
patientmottagningen att ta en fem minu-
ters paus. Musiken börjar och vi hör från 
högtalarna: ”Välkommen till Korpens 
pausgympa nummer 42.” Det droppar in 
mer folk hela tiden. Jag ser många glada 
ansikten. Vi har roligt tillsammans och vi 
fyller på energin. 

Jag börjar analysera urinprover på 
Sysmex UF-1000. Det är ett urinsedimen-
tinstrument, en flödescytometer som 
räknar erytrocyter, leukocyter, bakterier, 
cylindrar och lite andra partiklar som kris-
taller, salter, spermier och jästsvampar. Vi 
har gjort test tillsammans med mikrobio-
logen för att se om man kunde konstatera 
UVI direkt och svara ut alla negativa pro-
ver samt slippa odla dem i onödan. 

På bilden från höger: Marianne Thynelius, Ellie Gharouni, Ida Ådemo, Agnes Oskarsson, Lena 
Hedman Längst bak: Ann-Britt Lindström, Barbara Strzelezyk

Det har kommit färdiga kompetensbe-
vis i min postlåda. Jag kollar att man har 
svarat rätt på examinationsfrågor. Sedan 
registrerar jag kompetensbeviset på vårt 
datasystem Lotus Notes och arkiverar det 
i pärmen. På vår arbetsplatsträff går vi 
igenom personalsituationen, sommarpla-
nering, kvalité, avvikelser, arbetsmiljö, 
förbättringsgrupper, verksamhetsfrågor, 
utbildningar, metoder, utrustning och 
externa kontroller. Jag ska visa statistiken 
av antal besök på patientmottagningen 
och hur många patienter vi har klarat att 
ropa upp inom 20 minuter.

Jag går till patientmottagningen där vi 
har reflektion varje dag kl. 14:45. Vi går 
igenom vad som har varit bra och mindre 
bra under dagen. Alla förbättringsförslag 
skriver vi ner på en gul post-it lapp som vi 
klistrar på dörren. Förbättringsgrupp tar 
upp alla förslag och går igenom dem. 

Vi brukar ha länsgemensamma föreläs-
ningar eller case/fallbeskrivningar. Vi tar 
upp intressanta händelser, lär av varandra 
och byter erfarenheter. Jag har hållit tre 
föreläsningar i länet via videokonferens, 
varav en handlade om urinsediment. Det 
tog mycket tid att hitta trevliga urinsedi-
mentbilder och vår chef uppskattade job-
bet. Han tyckte att jag också kunde hålla 
föreläsningen för labb i Östersund via 
videokonferens. Jag kollade när videokon-
ferenslokalen skulle vara ledig och när det 
skulle passa både för mig och för läkaren 

som också skulle prata samt skickade mail 
till Östersunds avdelningschef.

Jag känner mig nöjd efter nästan varje 
arbetsdag. Jag är glad att mina arbetskom-
pisar står ut med mig. Alla arbetskompisar 
är trevliga och vi kan ge beröm till varan-
dra. Vi har bra arbetsmiljö och vi hjälper 
varandra. De som börjar jobba hos oss 
stannar också kvar. Vi har mycket jobb 
och ganska stressigt men vi står ut med 
det när vi har roligt tillsammans. Det är 
tur att landstinget inte begär av oss att 
dokumentera den effektiva arbetstiden 
som det är inom redovisning och revision. 
Där får kunden betala 80 % av all arbetstid 
på kontoret. För fika, lunch, toabesök och 
läsa sina arbetsmail eller söka kunskap via 
datorn får ta högst en och en halv timme 
per dag. Hos oss är det ingen som kontrol-
lerar hur länge man håller på att skapa ett 
dokument eller hur många blodprover du 
hinner ta under en dag. Vi ska tänka på 
att det finns bara två måste i livet: välja 
och dö. Hur många gånger säger vi att vi 
måste i stället för att vi vill? Måste du gå 
till jobbet? 

Efter en god nattsömn vaknar 
jag kl. 06:15. Jag brukar alltid 
vara jättetrött på morgonen 
trots 7-8 timmars vila. Jag äter 
fiberhavregryn med lin- och 
solrosfrön och hoppar upp på 
cykeln. Det är soligt och fint 
som på en vacker vinterdag.
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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

bioMerieux Sweden
 Hantverksv.15, 46333 Askim

www.bioMerieux.com

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: Livsmedel & Vatten | Kommer: 4 april
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Knep & Knåp
Denna gång gäller det att hitta tio ord som får oss 
att se lite ljusare på tillvaron. Som vanligt får en 
vinnare bjuda sina kollegor på tårta.

Skicka in lösningen, senast den 28 februari, till 
kurser@ibl-inst.se eller IBL, Knep&Knåp, Box 4065, 
141 04 Huddinge

Rätta orden i nr 6 skulle vara: Vinglöggskork, 
Uppesittarkväll, Knäckformar, Adventskalender, 
Lutfisksås, Tomtegröt, Julklappsrim, Julgransfot, 
Sillsallad.

Knep & Knåps vinnare nr 6 blev Christine 
Johansson vid Kliniskt Kemiska Lababoratoriet, 
Blekingsjukhuset i Karlshamn som därmed får 
bjuda sina kollegor på tårta. Vi gratulerar Christine!

IBL Kalendarium
Kurser, möten och konferenser

24–25 januari
Equalis användar-
möte i koagulation
Stockholm

29 januari
Equalis användarmöte 
i ekokardiografi
Stockholm

7–8 mars
Equalis användar-
möte i hematologi
Stockholm

20–21 mars
Barnprovtagningskurs
Huddinge

21–22 mars
Equalis användarmöte i 
läkemedel och toxikologi
Plats ej fastställt

8–10 april
Mikrobiologiskt Vårmöte
Örebro

10–11 april
Equalis användarmöte 
i proteinanalyser
Plats ej fastställt

15–16 april
Koagulationskurs
Göteborg

18–19 april
Equalis användarmöte 
i klinisk immunologi
Plats ej fastställt

23–24 april
Kurs i Likvoranalyser
Göteborg

23–25 april
Vårmöte Klinisk Kemi
Skövde

v.19 eller 20
Kurs Urinsediment
Malmö / Lund

15 maj
IBL:s årsmöte
Plats ej fastställt

15–17 maj
Vårmöte i patologi
Stockholm

12–15 juni
NML-kongress
Trondheim, Norge

1–3 oktober
Diagnostikforum 2013
Jönköping

Rätt svar på gissa viruset: 
Den nya influensan A(H1N1), 

även kallad svininfluensa.
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Säker frysförvaring från Ninolab och Forma
Ninolab har representerat Forma i mer än 40 år

Vi har levererat flera tusen frysar till svenska laboratorier
Vi har ackrediterad kylservice i egen regi

Forma 88000-serien -86°C skåp

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

Forma 900-serien -86°C skåp

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

Forma 8600-serien -86°C boxar

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

Service

Vi har 18 egna servicetekniker för att öka
tryggheten och funktionaliteten hos er. 
Ninolabs tekniker har mångårig 
erfarenhet av service, kalibrering, 
validering och installationer. 
Våra tekniker är leverantörs- 
och GMP-utbildade.

Frysinredning

Ingen ordning i frysen? 
Det ordnar vi - fyll din frys 
med inredning och spar 
både plats och pengar.

08-590 962 00    www.ninolab.se
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 Utnyttja vårt kampanjerbjudande!

  Sigmas Mikrocentrifuger 
1-14 & 1-14K samt 1-16K & 1-16K

• Många rotor alternativ  

• Hög prestanda med 
upp till 22.000  X G 

• Kompakt design & 
mycket tystgående 

• Användarvänlig och 
överskådlig display 

• 3-års garanti

®

www.labex.com

Är du intresserad av mer information 

eller en demonstration/provkörning?  

Kontakta oss på:  042-32 40 00

Med vår 4°C garanti - vad är det - fråga oss vi vet!!


