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Maten vi äter och rent vatten att dricka är viktiga ingre-
dienser i det dagliga livet. Den senaste tidens nyhe-
ter har handlat om att hästkött har deklarerats som 
nötkött. 

Att deklarera hästkött som nötkött är allvarligt ur 
flera aspekter. Det är allvarligt att konsumenter blir 
lurade, men också att ingen ska behöva äta något mot 
sin vilja och utan att veta det av etiska skäl. Det är inte 
farligt att äta hästkött om det slaktats på ett godkänt 
sätt. Om inte kan det finnas risk att det kan innehålla 
läkemedel. För att analysera och identifiera olika typer 
av kött på kemisk väg 
finns olika alternativ där 
PCR är den teknik som 
har högst känslighet. Den 
höga känsligheten gör att 
det är nästintill omöjligt 
att göra en helt ren pro-
dukt om olika kött hante-
ras i samma anläggning, vilket medför att minsta spår 
upptäcks. Gränsen är därför satt till < 1 procent.

Visste ni att popcorn kan ha mumsats i Peru redan 
4700 år före Kristus? Man har hittat rikligt med majs-
pollen vid forntida boplatser som tyder på att de 
framställde mjöl. Studien visar att det kanske inte 
var fisk och annat från havet som gjorde att samhäll-
ena i Anderna blomstrade utan jordbruk och att det 
var majsen som var den främsta grödan och därmed 
den ekonomiska motorn. Genom ett överflöd av mat 
kunde man locka till sig människor som hade olika 

kunskaper för att utveckla samhället.
Något som också länge har använts är vete, vilket 

började odlas för minst 10000 år sedan i medelhavs-
området och Asien. Idag är det jordens mest odlade 
sädesslag och är självbefruktande, vilket har gett ca 
700 sorter. Triticum, själva vetets namn, har använts 
sedan ett par hundra år f.Kr. I Norden har det inte 

odlats lika länge. Så 
här skrev Carl Fredrik 
Hoffberg 1792 ”Hwete är 
wäl icke så gammal säd i 
Norden, som råg och korn, 
men desto äldre och all-
männare hos mångfaldige 
andre folkslag. Dock owist 

hwarifrån det kommit och hwar det finnes wildt wäx-
ande, ehuru det menas på Libanon och i Sibirien är 
mera födande än annan säd”.

”Gluten-flugan” är en trend där vissa personer lever 
vete- eller glutenfritt även om man inte lider av into-
lerans, celiaki (se artikel i Laboratoriet). Förespråkarna 
menar att glutenfritt skulle hjälpa mot ”allt”, vilket det 
inte finns belägg för, även om vi ser att celiakiföre-
komsten ökar. Många kopplar det till vart gluten finns, 
som i vitt bröd, kakor, bullar som generellt betraktas 
som onyttigt. Det viktiga i denna debatt är snarare att 
lyfta fram vikten av att ge mer plats åt fullkornsvete 
som innehåller mycket fibrer. Flera studier visar att 
vete också har en skyddande effekt mot ex. diabetes 
typ 2 och hjärt- kärlsjuklighet.

”Gluten-flugan är en trend där 
vissa personer lever vete-eller 
glutenfritt även om man inte 
lider av intolerans, celiaki.”
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Allt fler verkar drabbas av 
glutenintolerans – celiaki

När tekniken utvecklades och man kunde 
göra tunntarmsbiopsi upptäcktes att 
slemhinnan visade typiska tecken som 
inbegrep att tarmens villi var förkortade 
eller helt borta s.k. villusatrofi, och dju-
pare kryptor hade bildats, samtidigt som 
infiltration av lymfocyter kunde ses. Detta 
tillstånd normaliserades under behand-
ling med glutenfri diet, vilket gav underlag 
till de första diagnoskriterierna (3). Sedan 
1950-talet har behandlingen varit kost fri 
från vete, råg, korn och havre. Idag finns 
det flera studier som visar att havre, som 
inte är så nära släkt med de övriga, verkar 
kunna tålas av de flesta celiakipatienter (4). 

Flera screeningstudier gjorda 
enligt svensk modell 
Inte bara forskning kring kostens bety-
delse vid celiaki har varit i fokus utan 
de diagnostiska möjligheterna har också 
förbättrats. Vid obehandlad celiaki kan 
man hos de allra flesta se förhöjda nivåer 
av olika serumantikroppar som glia-
din, deamiderat gliadin, endomysium 
och vävnadstransglutaminas, vilket har 
utnyttjats i diagnostiken (5). I Linköping 

Arateus, en grekisk läkare som 
praktiserade i Rom i det första 
århundrandet e.Kr. var antagli-
gen den första att beskriva feno-
menet coeliaci, vilket syftade 
på ”stor mage”. En barnläkare i 
London beskrev år 1888 ”coeliaci 
affection”; det är en sorts kronisk 
avföring som man kan se hos 
alla personer i alla åldrar, men 
främst hos barn mellan 1 och 5 
år (1). Under andra världskriget 
noterade den holländska barnlä-
karen Dicke att barn med celiaki 
förbättrades när det rådde brist 
på mjöl. När ”operation manna” 
inleddes mot slutet av kriget 
och vitt bröd, bakat på svenskt 
vete levererats från flygplan, 
försämrades barnen. Dicke 
visade att kosten inte skulle 
innehålla bröd och annan mat 
baserat på vete och råg (2).

Behandlingen vid celiaki är en kost fri från vete, råg och korn.

Den grekiska läkaren Arateus var först med att 
beskriva ”coeliaci”, stor mage.

1) Gee S. On the coeliac affection. 
St Bartholomew´s Hospital reports 
1988;24:17-20.

2) Dicke WK, Weijers HA, Van de Kamer JH. 
Coeliac disease: The presence in wheat of 

a factor having a deleterious effect in cases 
of coeliac disease.Acta Paediatr Scand 
1953;42:34-42.

3) Meuwisse GW. Diagnostic criteria in coe-
liac disease. European Society for Peadiatric 

Gastroenterology, Interlaken 1969. Acta 
Paediatr Scand 1070;59:461-3.

4) Hallert C, Olsson M, Störsrud S et al. 
Havre kan ingå i den glutenfria kosten. 
Läkartidningen 1999;96:3339-40.

5) Evans KE & Sanders DS. What is the use 
of biopsy and antibodies in coeliac disease 
diagnosis? J Intern Med 2011;269:572-81.
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gjorde Grodzinsky och medarbetare en 
screeningstudie av blodgivare som blev 
mycket uppmärksammad internationellt. 
Vid den tidpunkten var sjukdomens före-
komst väldigt olika mellan länder och 
i vissa länder fanns den inte alls. Syftet 
med Grodzinskys studie var att utveckla 
en analysmetod för att underlätta diag-
nostiken. Förutom att analysmetoden 
utvecklades uppmättes den då högsta 
förekomsten av celiaki, 1/256, och då hos 
till synes friska blodgivare (6). Denna 
studie blev sedan modell för många efter-
följande screeningsstudier i flera län-
der, där den höga frekvensen av celiaki 
bekräftades. Diagnostiken fortsatte att 
utvecklas till att införa antikroppar mot 
endomysium och sedan antikroppar mot 
transglutaminas (7,8). Grodzinsky med-
verkade också under flera år i en grupp 
bestående av personer från olika länder 
i Europa inom samma fält för att 
standardisera analysmetoderna. 
Att standardisera var inte enbart 
nödvändigt för den kliniska 
diagnostiken utan också för att 
screenade individer skulle kunna 
inkluderas i multicenterstudier och där-
med vara jämförbara. Gruppen fokuse-
rade på att arbeta fram standardkurvor 
och kalibreringsmaterial. För att utveckla 
cut-off värden användes ROC kurvor 
(9,10). Sensitivitet, specificitet, positiva 
och negativa prediktiva värden beräkna-
des utifrån Bayes´theorem (11).

Uppkomsten av celiaki är fortfarande 
inte helt klart, men den är multifaktoriell 
d.v.s. om och när i livet en individ utveck-
lar celiaki beror på individens genetik 
och omgivningsfaktorer som kost och 
infektioner (12). Att genetiken spelar stor 
roll det har man känt till länge. Hos anhö-
riga till celiakipatienter, som föräldrar, 
barn och syskon, är frekvensen ca 10 % 
att också ha celiaki (13). De allra flesta 
patienter med celiaki har HLA-DQ 2 eller 
HLA-DQ 8. Prevalensen av diagnostiserad 
celiaki varierar mellan olika befolkningar. 

Om det huvudsakligen beror på genetisk 
uppsättning eller på skillnader i levnads-
vanor är oklart. Genomförda studier där 
man har screenat individer i västvärlden 
visar på en prevalens på 1/100 och att 
merparten i befolkningen är omedvetna 
om att de har celiaki.

Nyligen publicerade data visar dock 
att ingen annanstans i Europa är celiaki 
så vanligt som i Sverige (14). Orsakerna 
tros vara att 1982 ändrades kostråden för 
introduktion av gluten till 6 månader och 
inte 4 månader som det varit tidigare. Från 
1984 ökade förekomsten av celiaki hos 
barn kraftigt för att 10 år senare minska 
kraftigt igen och detta efter att rekom-
mendationerna åter igen ändrats tillbaka 
till 4 månader. Att samtidigt amma över 
introduktionsperioden minskar risken att 
utveckla sjukdomen.

Celiaki är associerad med flera andra 
sjukdomar. Det allra starkaste samban-
det är med hudsjukdomen Dermatitis 
Herpetiformis. Denna sjukdom ger inte 
alltid de typiska slemhinneskadorna i 
tarmen men uppvisar specifika hudblå-
sor som uppkommer genom deponering 
av IgA i huden och beror på en intolerans 
mot gluten. Ibland kalls denna sjukdom 
för ”hudceliaki”. Andra sjukdomar som 
ofta förekommer vid celiaki är typ 1 diabe-
tes, Sjögrens syndrom samt en del lever-
sjukdomar. Ett annat tillstånd är också 
Down syndrom. Vid dessa sjukdomar eller 
tillstånd samt om en nära anhörig har 
diagnostiserats med celiaki så är rekom-
mendationen att analysera antikroppar 
mot transglutaminas för att säkerställa 
om en samtidig förekomst av celiaki 
förekommer.

Tidigare trodde man att celiaki enbart 
gav upphov till symtom som kraftiga 
diarréer och avmagring, eller hos barn 
dålig viktuppgång. Idag vet man att olika 
individer har olika känslighet och också 
utvecklar olika symtom. Symtomen är 
många gånger diffusa och gör det svårt att 
upptäcka sjukdomen. Trötthet är vanligt 
och man kan känna en allmän svaghet 
och uppgivenhet som kan likna depres-
sion. Gaser, buller eller körningar i magen, 
men också förstoppning är andra symtom. 
Obehandlad celiaki kan också ge försenad 
pubertetsstart och infertilitet hos både 
kvinnor och män.

Det går att behandla celiaki och behand-
lingen är fortfarande att äta glutenfri kost, 
vilket gör att tarmen långsamt normali-
seras. Glutenfri kost innebär kost fri från 
vete, råg och korn. Havre får man numera 
äta, men det får inte vara kontaminerat 

med vete. Numera finns sådant 
specialodlat, rent havre att köpa i 
Sverige. I livsmedelsbutikerna har 
sortimentet ökat under de senaste 
åren och ökar hela tiden vad gäller 
glutenfria varor, men mer önskas 

och till en lägre kostnad. 
Om inte celiaki behandlas så är en vik-

tig komplikation osteoporos, benskörhet. 
Många vuxna som har oupptäckt celiaki 
har tecken på osteoporos. Det är viktigt att 
framhålla att studier har visat att bentät-
heten tidigt förbättrades hos vuxna som 
fått diagnosen celiaki efter att övergång 
till glutenfri diet hade påbörjats (15). En 
mycket allvarlig komplikation är malig-
nitet, framförallt tunntarmslymfom, som 
tidigare har rapporterats ha en kraftig 
riskökning vid obehandlad celiaki. Senare 
års studier har dock visat att överrisken 
för malign sjukdom inte är så stor (16).

Begreppet tyst celiaki är benämningen 
när individen inte har några symtom, 
men vid en screeningundersökning upp-
täckts ha antikroppar och en inflam-
merad slemhinna i tunntarmen som 
läker ut vid glutenfri kost. Benämningen 

6) Grodzinsky E, Franzén L, Hed J, Ström 
M. High prevalence of celiac disease in 
apparently healthy blood donors revealed 
by anti-gliadinantibodies. Ann Allergy 
1992;69:66-70.

7) Grodzinsky E, Jansson G, Stenhammar 
L, Fälth-Magnusson K. Anti-endomysium 
antibodies and anti-gliadin antibodies as 
serological markers for coeliac disease 
in childhood: a clinical study to develop 
a practical routine. Acta Paediatr Scand 
1995;84:294-8.

8) Hansson T, Dahlbom I, Rogberg S et al. 
Recombinant human tissue transglutaminase 
for diagnosis and follow-up of childhood 
coeliac disease. Pediatr Res 2002;51:700-5. 

9) Petersen PH, Groth T, de Verdier CH. 2 
principles for assessing analytical quality 
specifications and their use in design 
of control system. Upsala J Med Sci 
1993;98:195-214.

10) Centor RM. Signal detectability: the use 
of ROC curves and their analyses. Med 
Decis Making 1991;11:102-6

11) Altman DG,ed. Practical statistics for 
Medical Researche, Chapman and Hall, 
London 1991;409-19.

12) Myleus A, Ivarsson A, Webb C et al. 
celiac disease revealed in 3% of Swedish 
12-year-olds born during an epidemic. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;49:170-6.

13) Högberg L, Fälth-Magnusson K, 
Grodzinsky E, Stenhammar L. The 
familial prevalence of coeliac disease: 
a twenty-year-follow-up study. Scand J 
Gastroenterol 2003;38:61-5.

14) Ivarsson A, Myléus A, Norström F, van 
der Pals M et al.Prevalence of childhood 
celiac disease and changes in infant fee-
ding.Pediatrics. 2013 Mar;131(3):e687-94.

15) Valdimarsson T, Löfman O, Toss G, Ström 
M. Reversal of osteopenia in celiac disease. 
Scand J Gastroenterol 1994;29:457-61.

16) Askling J, Linet M, Gridley G et al. 
Cancer incidence in a population-based 
cohort of findindividuals hospitalized with 
celiac disease and dermatitis herpetiformis. 
Gastroenterology 2002;123:1428-35. 

Celiaki är ofta associerad 
med andra sjukdomar
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17) Ferguson A, Arranz E, O´Mahony S. Clinical and patholo-
gical spectrum of coeliac disease- active, silent,latent,poten-
tial. Gut 1993;34:150-1.

18) Bragde H, Jansson U, Jarlsfelt I, Soderman J.Gene 
expression profiling of duodenal biopsies discriminates 
celiac disease mucosa from normal mucosa. Pediatr Res 
2011;69:530-537.

19) Hrdlickova B, Westra HJ, Franke L, Wijmenga C. Celiac 
disease: moving from genetic associations to causal variants. 
Clin Genet2011; 80:203-313. 

potentiell celiaki är när individen har 
besvär, en skadad slemhinna som nästan 
läker ut vid glutenfri kost. Slemhinnan är 
fortfarande infiltrerad av speciella lymfo-
cyter s.k. intraepiteliala lymfocyter med 
ökade receptorer på sin yta av typen yɗ 
T-celler (17).

Att orsaken till celiaki är multifakto-
riell, symtomen många gånger diffusa, 
koppling till andra sjukdomar och till-
stånd föreligger gör att det trots mycket 
kunskap om sjukdomen celiaki idag, ändå 
saknas mycket fakta.

Forskning pågår
Ett forskningsprojekt som har startats 
inom Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping och utförs inom Hanna 
Gustafsson Bragdes doktorandprojekt, 
fortsätter att ta reda på fakta men nu på 
molekylärbiologisk nivå. I projektet stude-
ras celiaki hos barn, med fokus på gene-
tiken bakom celiaki samt diagnostiska 
markörer för sjukdomen. Diagnostiska 
markörer studeras i form av RNA i cellerna 
i tunntarmen och i de vita blodkropparna 
i blodet, samt i form av proteiner i blodet. 
RNA tillverkas från våra gener utifrån cel-
lens behov, vilket gör att nivåerna av olika 

RNA varierar. I många fall omvandlas RNA 
sedan till ett protein. Med hjälp av mole-
kylärbiologiska verktyg vill man i projek-
tet hitta markörer för de förändringar som 
syns i tarmen vid celiaki: förkortningen 
av tarmens villi, kryptförlängningen 
och aktiveringen av immunförsvaret. 
Markörer för genomsläppligheten över 
tarmslemhinnan studeras också. I projek-
tet har man hittills identifierat åtta gener 
som representerar dessa områden och 
vars uttryck (RNA) i tunntarmbiopsier kan 
klassa en tarmvävnad som skadad eller ej 
skadad, och även gradera skadan (18). För 
att minska behovet av provtagning i tar-
men bedrivs just nu studier i blod (RNA 
och proteiner), med förhoppning om att 
identifiera markörer som utifrån ett enkelt 
blodprov i de flesta fall kan dels ge en säker 

diagnos, dels följa läkningen av tarmskada 
vid glutenfri diet. 

Många gener utöver de förutnämnda 
HLA-DQ2 och DQ8 har identifierats som 
potentiella riskanlag för celiaki (19), och 
i projektet hoppas man kunna studera 
genetiken bakom sjukdomen ytterligare 
för att öka förståelsen för sjukdomen, och 
kanske även förbättra diagnostiken.

Ewa Grodzinsky
Docent vid Linköpings universitet och en av 

Hanna Gustafsson Bradges handledare.  

Hanna Gustafsson Bradge
Doktorand vid Linköpings universitet

Hanna 
Gustafsson 

Bradge

IBL utlyser ett internationellt stipendium på 5000 kr för delta-
gande i internationella kurser, kongresser och konferenser 
under år 2013. Den sökande skall aktivt delta med anförande 
eller poster.  

För deltagande vid Diagnostikforum 2013 i Jönköping utlyser 
IBL två stipendier om vardera på 3000 kr för yrkesverksamma 
biomedicinska analytiker samt ett stipendium för studerande på 
3000 kr.

Sökande ska vara medlem i IBL sedan minst ett år tillbaka.

IBL STIPENDIUM
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UNDER VÅREN
ANSÖKNINGSTIDEN UTGÅR 31 MAJ

IBL STÖDJER BIOMEDICINSKA 
ANALYTIKER I SIN YRKESPROFESSION 

OCH JOBBAR FÖR YRKETS 
KOMPETENSUTVECKLING

Skicka din ansökan till kansli@ibl-inst.se
För mer information: www.ibl-inst.se 
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Är du intresserad av mer information
eller en demonstration/provkörning? 
Kontakta oss på: 042-32 40 00

www.labex.com

 

  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

Klinisk patologi 15 hp
Denna webbaserade kurs ger en teoretisk grund 
inom klinisk patologi vilket omfattar anatomi, his
tologi och patologi samt principer för omhänder
tagande av vävnadsmaterial för diagnostik. Kursen 
tar upp även upp lagar, etik, hygien och styrdoku
ment kring hantering av humant provmaterial vid 
kliniskt patologiskt laboratorium. I kursen ingår 
också deltagande vid obduktion.

Tillämpad utskärningsmetodik
Parallellt med kursen Klinisk patologi ges tre kurser 
i Tillämpad utskärningsmetodik. De är verksam
hetsförlagda kurser som i huvudsak är förlagda till 
klinisk patologi i Umeå, dessa inriktar sig på organ
områdena;

 • Hud, gastrointestinala organ och lever, 5hp
 • Kvinnliga genitalia, bröst och perinatal pediatrik, 5 hp
 • Hud, prostata och urogenitalia, 5 hp

Institutionen för klinisk mikrobiologi,
biomedicinsk laboratorievetenskap

Klinisk patologi 15 hp
Tillämpad utskärningsteknik 5 hp

För mer information kontakta:
carin.e.nilsson@vll.se

Sista anmälningsdag är den 15 maj 2013
Anmäl dig här: https://webappl.vll.se/kurspatologi



Nytt & Noterat

Ökat antal blod-
givare i Stockholm
Under förra året ökade antalet blod-
givare i Stockholm med 900 sam-
tidigt som antalet blodgivningar 
minskade något. Det visar ny statistik 
från Blodcentralen i Stockholm. Men 
eftersom Stockholm växer behöver 
blodgivarkåren utökas med ytterli-
gare 20 000 givare, uppskattar Lottie 
Furugård, kommunikationsansvarig för 
Blod cen tralen i Stockholms län.

 – Bara tre procent av Stock-
holmarna är blodgivare, men de flesta 
räknar nog med att få blod om det 
skulle behövas. Blod kan inte tillverkas 
på konstgjord väg utan bara ges från 
människa till människa, säger hon i ett 
pressmeddelande.

På Alla Hjärtans Dag lyste Ericsson Globe 
rött som tack till alla blodgivare.  

Foto: Fredrik Wallin Vester

För att förbättra diagnostik och 
behandling av borrelia ska Smitt-
skyddsinstitutet analysera det veten-
skapliga underlaget för de metoder som 
används runt om i landet. Ibland har de 
olika metoderna som används för diag-
nosticering av borrelia gett osäkra svar.

Därför har det i vissa fall varit svårt 
att vara säker på orsaken till symp-
tomen som också kan bero på andra 
sjukdomar än borrelia. Syftet med 
utredningen är att undersöka vilka 
vetenskapliga grunder som finns i 
de svenska samt i de internationella 
rekommendationerna för diagnostik 
av borrelia. Detta för att kunna avgöra 
vilka laboratoriemetoder som är bäst 
att använda.

Parallellt med Smitt skyddsinstitutet 
utredning av laboratoriediagnos-
tik kommer även behandlings-
rekommendationer vid borrelia att 
utredas. 

Borreliadiagnostik 
ska ses över

Avtalet som börjar gälla i mars har labo-
ratoriemedicin i Gävleborg tecknat med 
diagnostikföretaget Roche.  Det innebär 
att Roche kommer att vara huvudleveran-
tör av produkter samt ansvara för driften 
hos landstingets samtliga laboratorier. 

Exakt hur samarbetet kommer att se ut 
är svårt att svara på i nuläget men Joachim 
Lindgren, verksamhetschef för labora-
toriemedicin i Landstinget Gävleborg, 
ser en rad möjligheter och fördelar med 
partnerskapet. 

– Vi ser att det kommer att sänka kost-
nader för oss att ha en huvudleverantör. 
Det innebär inte att vi endast kommer att 
ha Roches egen utrustning för de har, i sin 
tur, knutit till sig tredjepartsleverantörer. 
Utöver detta ser vi möjligheter att bedriva 
forskning tillsammans med Roche. Det 
skapar även utrymme för kompetensut-
veckling i högre utsträckning och ökade 
möjligheter att exempelvis hålla utbild-
ningar på plats. Det är en unik chans för 
ett mindre labb som vi ändå är i Sverige, 
säger han. 

Inom ramen för avtalet kommer Roche 
att ha sin personal på plats några dagar i 
veckan. På det sättet får företaget bättre 
insikt i laboratoriemedicins verksamhet 
och kan bidra till dess effektivisering och 
förbättring.  

 – Med Roche närmare vår verksamhet 
förväntar vi oss ytterligare kunna effek-
tivisera laboratoriemedicin. Roche har 
sin bild och vi har vår bild av hur vi vill 
bedriva arbetet och jag tror att ett plus ett 
kan bli tre. Vi fattar fortfarande beslut om 
hur vi vill utveckla vår verksamhet och 
Roche kan och förväntas ge förslag på 
hur vi kan göra detta på bästa sätt, säger 
Joachim Lindgren. 

Partnerskapet är ny samarbetsform 

Ny form av samarbete inom 
laboratoriemedicin

Landstinget Gävleborg är först 
i Sverige med partnerskaps-
upphandling inom laboratorie-
medicin. Med avtalad partner 
får laboratoriemedicin en 
huvudleverantör av produkter 
och tjänster istället för flera. 
I slutet av januari mottog 
landstinget priset Handslaget
för årets upphandling 2012.

Av: Jasenka Dobric

inom laboratoriemedicin i Sverige men 
väletablerad i Storbritannien och vanlig 
inom andra sektorer. 

 – Jag har själv en bakgrund inom pri-
vat tillverkningsindustri där jag har sett 
liknande avtal. Och konceptet har funnits 
i Storbritannien sedan mitten av 90-talet. 
I korta drag var det så idén fick liv hos oss, 
berättar Joachim Lindgren.  

Med priset för årets upphandling 2012 
sätter inte Landstinget Gävleborg bara den 
nya samarbetsformen i fokus utan också 
laboratoriemedicin. Joachim Lindgren 
tror att vi kommer att få se flera liknande 
samarbetsformer i Sverige inom en snar 
framtid.

– Vi tror att det här kommer att vara 
en väg framåt inom vården i stort. Vi 
som är inblandade är mycket positiva till 
sådana typer av avtal och vi tror att det 
här är en framgångsrik väg att jobba med 
upphandlingar. 

Håkan Johansson, vd på Roche Diagnostics 
och Joachim Lindgren, verksamhetschef labo-
ratoriemedicin Gävleborg.

Juryns motivering: 
Årets upphandling 2012
Vinnaren har valt ett tillvägagångs-
sätt som öppnar för flexibilitet, effektiv 
användning av resurser och riskfördel-
ning under avtalsperioden. Med en helt 
ny och omfattande öppenhet gentemot 
leverantör ges möjligheter till innovativ 
samverkan. Utöver de rent ekonomiska 
värdena tillför denna upphandling mer-
värde genom ökad kompetensutveck-
ling hos medarbetarna och samarbete 
genom partnerskap, vägen till framgång.
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Tredimensionell cellodling kan 
förbättra hjärnforskningen 

 – Ett tredimensionellt cellodlingssys-
tem gör det möjligt att studera hjärnceller 
som neuroner och astrocyter som båda har 
en väldigt komplex morfologi, i en miljö 
som liknar deras normala. Traditionella 

tvådimensionella cellodlingssystem sak-
nar en viktig dimension och detta med-
för allvarliga begränsningar för många 
försök. Det nya systemet kan ersätta en 
del av de djurförsök som görs inom den 
experimentella medicinska forskningen, 
och inte minst underlätta processen för 
utveckling av nya läkemedel hos biotek-
nikföretag och inom läkemedelsindustrin. 
Det säger professor Milos Pekny, chef för 
Laboratoriet för astrocytbiologi och CNS-
regeneration vid Sahlgrenska akademin 
i ett pressmeddelande från Göteborgs 
universitet.  

I 3D-systemet är de viktiga cellulära 
funktioner bevarade tack vare att stres-
spåverkan har minimerats. 

Skillnaden mellan astrocyter i tvådimensionell odlingskultur (bild till vänster) och 
astrocyter i Bioactive3D (bild till höger).

Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Kan du gissa parasiten?

Rätt svar på sida 34.

Avdelningen för klinisk pato-
logi, Norrlands universitets-
sjukhus, har ett akut behov 
av biomedicinska analytiker 
utbildade i att skära ut väv-
nadsprover. Till hösten startar 
en kurs i utskärningsteknik 
som riktar sig till både biomedi-
cinska analytiker och läkare. 

 – Vi har ett stort behov av att 
avlasta patologerna då många av dem 
kommer att gå i pension snart. Även 
om det idag finns biomedicinska ana-
lytiker som skär ut vävnadsprover, 
exempelvis inom perinatal pediatrik i 
Umeå, måste vi utbilda dem i fler organ. 
Minst tio stycken biomedicinska analy-
tiker från Umeå kommer att gå kursen, 
säger Carin Nilsson, verksamhetsut-
vecklare laboratoriemedicin, Norrlands 
universitetssjukhus.

Kursen kommer att bestå av en webb-
baserad teoridel på 15 högskolepoäng 
inom klinisk patologi samt en verksam-
hetsförlagd del i tillämpad utskärnings-
metodik på 5 högskolepoäng. När det 
gäller den praktiska delen kommer det 
att finnas tre kurser att välja bland, alla 
inriktade på olika organområden. 

 – Den verksamhetsförlagda biten 
sker i Umeå och patologiläkarna här 
kommer att hålla i den, säger Carin 
Nilsson. 

Tanken är att de biomedicinska ana-
lytiker som börjar kursen till hösten 
ska bli klara inom loppet av ett år och 
då kunna ta över vissa av arbetsuppgif-
terna som idag utförs av läkare. Totalt 
omfattar kursen, som är ett resultat 
av samarbetet mellan Umeå universi-
tet och Västerbottens läns landsting, 
20 högskolepoäng och kan ingå i en 
masterexamen. 

Kurs i utskärnings-
teknik startar i Umeå

Tillsammans har forskare 
från Sahlgrenska akademin 
och Chalmers utvecklat ett 
system för tredimensionella 
odlingar av hjärnceller. Detta 
kan ge forskarna nya möjlig-
heter att studera hjärnans 
förmåga att reparera sig 
efter skada, stroke och neu-
rodegenerativa sjukdomar. 

www.ibl-inst.se
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Biomedicinska analytikern, Mia Hallgren, 
arbetar för fullt med hästköttsfusket som 
har skakat om flera europeiska länder de 
senaste veckorna. Just nu genomförs ana-
lyserna av närmare 130 produkter av olika 
märken, både ätfärdiga maträtter och 
halvfabrikat. 

 – Vi har fått in prover från fem utvalda 
kommuner som vi jobbar med just nu och 
man kan se resultat på vår hemsida om 
man är intresserad.  Analyserna är tids-
krävande men det är jättespännande att 
jobba med det som alla pratar om, det som 
är inne just nu, säger hon. 

Analysen som utförs på köttproduk-
terna är artbestämning och den mest 
knepiga delen av det arbetet är att få fram 
själva köttet i produkterna.

 – Från produkterna som vi har fått 
in tar vi fram köttet, så gott det går. Det 
kan vara särskilt svårt i produkterna som 
barnmat och lasagne. Sedan extraherar vi 
DNA från köttet och kör realtids-PCR, för-
klarar Mia Hallgren.

Själva metoden för att mäta förekom-
sten av häst-DNA i kött var någonting som 
Livsmedelsverket höll på att utveckla. Som 
tur var blev valideringen av metoden precis 

klar innan upptäckten av hästköttsfusket.
 – Vi hann klart lagom till hästköttfus-

ket för vi hade fått förfrågningar efter just 
DNA-analyser på häst, säger Mia Hallgren. 

Än så länge har inget prov visat sig 
innehålla hästkött men det omfattande 
analysarbetet väntas vara klart först i slu-
tet av mars. Livsmedelsverket har redan 
beslutat att ett livsmedel som vid DNA-
analys visar sig innehålla mer än en pro-
cent av annat kött än det som står angivet i 
ingrediensförteckningen ska dras tillbaka 
från försäljning.  

”Man vet aldrig vad man får för typ 
av livsmedel i en utbrottsanalys”

 – Det är när man får proverna som 
det är spännande att vara biomedicinsk 
analytiker på Livsmedelsverket för det 
kan vara precis vad som helst som kom-
mer in. Vissa livsmedel som hallon, ostron 
eller musslor är vanligare än andra när det 
gäller virus men det kan även komma in 
sammansatta livsmedel som exempelvis 
en tårta, säger Ronnie Eriksson.

Han är biomedicinsk analytiker och 
arbetar med metodutveckling och utbrotts-
utredningar orsakade av norovirus. 

Norovirus är den mikroorganism som 
orsakar vinterkräksjukan och står för flest 
fall av matförgiftningar i Sverige. Ändå 
anses mörkertalet vara stort eftersom få 
söker vård vid magsjuka. Likaså är det få 
som anmäler restauranger och produkter 
till kommunernas miljökontor. 

 – Det är viktigt att anmäla för att vi 
ska kunna hitta råvarorna som kanske är 
smittade eller upptäcka om det rör sig om 
handhavandefel, säger han.

Förra årets stora utbrott, som drabbade 
10  000 skolbarn i Tyskland, orsakades av 
norovirus i frysta jordgubbar. Detta har 
lett till ett kontrollprogram av frysta jord-
gubbar importerade från Kina som nu gäl-
ler i alla EU-länder.

 –  Det är en viss procent av alla frysta 
jordgubbar importerade från Kina som ska 
kontrolleras för norovisrus och Hepatit A, 
säger Ronnie Eriksson.

Just utbrott orsakade av norovirus är 
mest aktuella under vinterhalvåret och 
en stor del av hans arbete är att ständigt 
arbeta med att förbättra analysmetoderna. 
Det gäller att kunna anpassa metoderna 
till många olika livsmedel som kan vara 
källor vid utbrott. 

Med livsmedel 
i fokus

Majoriteten av biomedicinska analytiker arbetar idag inom hälso- och 
sjukvårdssektorn. Likaså är de flesta metoderna som finns tillgängliga framtagna 
för patientprover. Men på Livsmedelsverket är det inte patientproverna som ligger 
i fokus. Det gör att man som biomedicinsk analytiker på Livsmedelsverket ständigt 
ställs inför nya utmaningar. Och Ann Gidlund, Mia Hallgren och Ronnie Eriksson 

stortrivs med sina jobb.

Text & foto: Jasenka Dobric

Tema: Livsmedel & vatten
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 – Det är själva upparbetningen som är 
det speciella. I ett patientprov kan du ha 
höga mängder virus men i livsmedel kan 
de inte växa till utan det finns oftast väl-
digt få virusmolekyler. Svårighetsgraden 
ligger i att kunna isolera dessa, speciellt 
med en patogen som har väldigt låg infek-
tionsdos. När de flesta kommersiella kitt 
är utvecklade för humana prover måste 
vi utveckla egna upparbetningsmetoder 
för livsmedel. Vi använder annars unge-
fär samma realtids-PCR metoder som i 
sjukvården. 

”Kartläggningen av mögel och 
mykotoxiner i basmatiris ledde till 
ökad kontroll”

Förutom utbrottsanalyser kan man  
som biomedicinsk analytiker på 
Livsmedelsverket också arbeta med 
kartläggningar av mikroorganismer i 
livsmedel. Syftet med kartläggningen 
av mögel och mykotoxiner i basmatiris,  
som Ann Gidlund har varit involverad i, 
var att få ökade kunskaper om risker med 
konsumtion av detta livsmedel. 

 – Det visade sig att en del av rispro-
verna innehöll så mycket aflatoxin att 

det ledde till en ökad kontroll av impor-
ten till EU under en tid, vilket känns bra. 
Producenterna måste nu se till att riset 
torkas tillräckligt och förbättra lagringen 
för att förhindra tillväxt av mögel, säger 
Ann Gidlund.

Aflatoxin bildas av mögelsvampar som 
tillhör släktet Aspergillus och anses vara 
det farligaste av alla kända mögelgifter.

– Aflatoxin är ett starkt cancerfram-
kallande gift. Aflatoxin-producerande 
medlemmar av Aspergillus är vanliga och 
spridda i naturen. De kan kolonisera och 
kontaminera sädesslag innan skörd eller 
under förvaring, förklarar hon. 

Materialet till kartläggningen inhand-
lades på olika livsmedelsbutiker och 
bestod av närmare 120 prover. Och för att 
få ett relevant urval vid provtagningen 
följde man den så kallade provtagnings-
förordningen som reglerar mängden samt 
provantalet. 

 – När det gäller identifiering av 
mögelsvamparna är det odling och mik-
roskopering som gäller och på vissa arter 
som Fusarium, realtids-PCR. Och det är, 
precis som med virus, väldigt svårt att 
extrahera DNA från prover. Sedan görs 

kemiska tester för att undersöka om livs-
medlen innehåller toxiner. 

Basmatirisprojektet är avslutat nu och 
Ann Gidlund arbetar med en ny kartlägg-
ning. Denna gång är det förekomsten av 
Fusariesvampar, som bland annat angri-
per vete och havre på fältet, som ska 
undersökas. 

 – Fusariesvampar har ökat och en del 
arter förekom inte tidigare i norra Europa. 
Förra året orsakade de stora skador på 
havreodlingar. I västra Sverige uppmätte 
vi så höga halter av toxinet DON som 
bildas av Fusarium graminearum att havre 
inte ens kunde användas till djurfoder 
utan måste brännas, förklarar hon. 

Projektet kommer att avslutas i år och 
de nya PCR-metoderna för detektion av 
Fusariumsvampar ska nu valideras. 

 – Jag jobbar främst med metodut-
veckling och kartläggningar och spen-
derar 75 % av min arbetstid på labbet. 
På Livsmedelsverket jobbar vi mycket i 
projektform och det gillar jag för att det 
är väldigt strukturerat och det blir alltid 
ett avslut. Och som biomedicinsk analy-
tiker får man växa, utvecklas och arbeta 
mycket självständigt, säger Ann Gidlund.    

Mia Hallgren, Ronnie Eriksson och Ann Gidlund är biomedicinska analytiker på Livsmedelsverket.

TEMA:  LIVSMEDEL & VATTEN
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När jag träffar Eva Grahn Håkansson, 
tidigt en måndagsmorgon i Umeå, väntar 
hon på prover från Polarbröd. Leveransen 
visar sig innehålla Polarbröds vetekakor, 
deg samt olja i stora dunkar. 

 – Jag ska analysera hur mycket lacto-
baciller det är i degen, i oljan och i brödet. 
Nu provar vi att tillsätta lactobacillerna 
via olja istället för att blanda in dem i mjö-
let. Ett storskaligt bakförsök har nu pågått 
i en veckas tid, berättar hon.  

Idén, att tillsätta lactobaciller till brö-
det, fick Eva när hon funderade på om det 
var möjligt att baka surdegsbröd på ett 
enklare och snabbare sätt.

 – Jag har alltid bakat surdeg, dels är det 
godare och dels är det ett nyttigare bröd. 
Man vet att brödet håller längre och mög-
lar inte på samma sätt som vanligt bröd. 
Det var då vi sa, undra om vi skulle kunna 
göra surdegsbröd på ett enklare sätt och 
använda lactobaciller för att påskynda 
processen.  

Därför började Eva helt enkelt testa att 
baka bröd med lactobaciller. Det gällde att 
välja de stammar som var bäst på att fer-
mentera vetemjölet men som även växte 
snabbt. Bakförsöken gjorde hon hemma 
i köket och tack vare bakterierna blev 
resultatet ett fluffigare bröd med en längre 
period utan mögeltillväxt.     

 – Jag tyckte att det såg rätt bra ut, så 

Eva Grahn Håkansson är forskaren och biomedicinska analytikern bakom de 
goda bakterierna i Verums succéprodukter. Idag är Hälsofilen bara en av många 

produkter som hennes bioteknikföretag har utvecklat. Men en sak har de alla 
gemensamt- de probiotiska bakteriekulturerna. 

Text: Jasenka Dobric  Foto: Jasenka Dobric, Norrmejerier 

Kvinnan bakom 
miljarder goda 

bakterier

vi började testa på olika bagerier i en lite 
större skala och nu kör vi det fullskaligt i 
Polarbröd. Sedan är det ett bageri i Belgien 
som också har börjat testa detta och även 
ett annat större företag är intresserad av 
att ta in det i deras mjölleveranser till 
bagerier. 

Fokus på de nyttiga bakterierna 
Men vi tar det från början. Eva Grahn 

Håkansson visste tidigt att hon ville forska. 
Efter biomedicinsk analytikerutbildningen 
blev institutionen för klinisk bakteriologi i 
Umeå hennes arbetsplats och kort därefter 
påbörjade hon sina forskarstudier. Redan 
då låg de nyttiga bakterierna i fokus. Idag 
utvecklar, tillverkar och marknadsför 
hennes företag probiotika. Enligt världs-
hälsoorganisationen (WHO) definieras 
probiotika som aktiva bakteriekulturer 
med positiva hälsoeffekter förutsatt att de 
intas i tillräcklig mängd.  

 – Jag har hela tiden varit intresserad 
av normalfloran. Oftast forskar man på 
patogener och tittar på vad de orsakar, hur 
de ska behandlas, men jag har hela tiden 
tittat på vad vi har som vi ska vara rädda 
om och försöka använda det istället. 

Hennes forskning visade att barn från 
samma familj kunde ha stora skillna-
der i bakterieflora i de övre luftvägarna 
beroende på om de var benägna att få 

infektioner i trakten eller inte. Och genom 
att tillföra Alfa-streptokocker från de 
friska syskonen till de som regelbundet 
fick halsflussinfektioner fick dessa barn 
snabbt tillbaka sin normalflora och risken 
för återfall minskade. 

 – Framförallt hade de friska barnen 
en bra bakterieflora, de andra hade ätit så 
mycket antibiotika att de hade rensat bort 
den och inte hunnit återfå den. Just anti-
biotika förstör inte bara patogenerna, det 
förstör så otroligt mycket av din normal-
flora. Det tar lång tid att bygga upp nor-
malfloran och ju yngre man är när man 
börjar äta antibiotika ju svårare är det att 
få tillbaka den längre fram. Som till exem-
pel prematura barn som ligger i kuvös ett 
antal månader och hela tiden får antibio-
tika, de får ingen bra start i livet. De klarar 
sig men har desto större risk att få aller-
gier, astma och mag- och tarmsjukdomar 
senare i livet på grund av denna obalans, 
förklarar Eva Grahn Håkansson. 

Det var så Probactiv kom till, kost-
tillskottet som innehåller bakterier från 
den naturliga svalgfloran och som kan 
användas efter antibiotikakurer eller vid 
förkylningstider. 

Norrmejeriers succéprodukter 
Men de kanske mest kända produk-
terna idag som Eva har arbetat med är 
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Norrmejeriers Verum sortiment. Precis 
efter att hon hade disputerat kom ett 
erbjudande från Norrmejerier.

 – De ville att jag skulle titta på deras 
produkter, framförallt var de intresserade 
av långfilen och bakteriekulturer i den. Vi 
hade samlat in massa prover från olika går-
dar som tillverkade egen fil i Västerbotten 
och Norrbotten och jag började titta på vad 
det var för bakterier i dem.    

De stammar som var bäst på att hämma 
patogener plockades åt sidan. Deras häm-
ningseffekter undersöktes på både gram-
negativa och grampositiva stammar men 
även på jästsvamp.  

 – Till slut valde vi ut en av de här 
stammarna, Lactococcus lactis L1A som 
finns i Verum Hälsofil. Huvudsyftet var att 
man skulle må bra i magen av den. Sedan 
har stammen en hämmande effekt på 
patogena bakterier som till exempel sal-
monella. Vi har även gjort studier på äldre 
som har en rubbad flora där vi har sett att 
avföringen normaliseras när man äter häl-
sofilen varje morgon.   

Att då få rätt smak och konsistens på 
produkten och välja rätt kombination av 
stammar var det svåra. Men efter två års 
arbete kunde konsumenterna köpa stor-
säljaren Hälsofilen. Sedan dess har Verums 
sortiment utökats med fler produkter 
som Verum Hälsoyoghurt och Verum 
Drickyoghurt. Och för att kunna sälja den 
probiotiska stammen till Norrmejerier 
startade Eva Grahn Håkansson biotek-
nikföretaget Essum tillsammans med tre 
kollegor.

 – Vi startade Essum för att vi skulle 
söka patent för mejeristammen som 
skulle ut på marknaden. Och det har vi 
gjort på alla stammar som vi har plockat 
fram. Man har sedan ensamrätt på dem 
i tjugo år. Efter den tiden kan vem som 
helst börja använda stammarna så det är 
den tiden man har på sig att bygga upp 
ett varumärke och försöka komma ut på 
marknaden.

Steget från universitetet till ett eget 
företag kändes naturligt. Affärskollegorna 
hade sina läkartjänster och Eva sa ja till att 
bli vd på företaget medan hon fortfarande 
hade en halvtidstjänst på institutionen. 

 – Jag är född i en företagarfamilj så 
för mig var det inte så svårt. Jag hade det 
med mig och bokföringen hade jag hållit 
på med dessutom. Men jag har förstått 
efter att ha pratat med andra att det kan 
kännas jobbigt. Men detta med att söka 
pengar, det är ingen skillnad mellan att 
vara forskare eller företagare. Du söker 
minst lika mycket pengar på båda ställen 
och som forskare kan du inte bara sitta på 
universitetet och rulla tummarna för då 
har du inte en tjänst efter ett år. Och för tio 
år sedan bestämde jag att jag bara skulle 
jobba på företaget.   

Under tiden har det hunnit bli fler före-
tag, bland annat Probac som utvecklar nya 
produkter samt marknadsför och säljer de 
redan framtagna produkterna.   

Miljarder bakterier för  
att uppnå effekt 
Eva Grahn Håkansson tycker att man, som 
frisk individ, inte behöver äta probiotiska 
produkter varje dag. Men det är ingenting 
man behöver vara rädd för att 
överdosera heller.  Enligt de stu-
dier som finns är två deciliter fil 

Några av produkterna som Eva Grahn Håkansson har arbetat med.

Probiotika 
De probitiska stammarna finns 
lagrade i stamförrådet och för-
varas i en -70° frys. Bakterierna 
odlas och levereras till kunderna i 
många olika former beroende på i 
vilken typ av produkt de kommer 
att användas i. Exempelvis ska 
stammarna till Norrmejerier vara 
frysta medan andra vill ha frys-
torkade kulturer.
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eller yoghurt med probiotika den mängden 
som krävs för att uppnå effekt.

 – Vi har så otroligt många bakterier i 
magen, så det ska konkurrera med allting 
och en för låg dos märks knappt i magen. 

Finns det några risker med att äta 
probiotika? 

 – Jag vet inte vad man skulle använda 
det på för sätt för att det ska bli farligt. 
Vi har till och med gett det till små barn 
direkt under tarmoperationer för att hålla 
patogener borta. Så, farligt är det inte. Det 
finns väldigt få rapporter där immunolo-
giskt nedsatta personer har blivit sjuka av 
probiotika men de kan bli sjuka av vilken 
bakterie som helst och oftast är det deras 
egna bakterier som orsakar infektioner. 
Det är i alla fall väldigt ovanligt om man 
tänker på hur många det är som äter pro-
biotika och med tanke på att lactokocker 
och lactobaciller finns i många andra 
syrade och fermenterade produkter. 

De probiotiska stammarna, särskilt de 
man patenterar, undersöks extra noga 
för förekomst av resistensgener som 
kan överföras till andra sjukdomsfram-
kallande bakterier i kroppen. Någonting 
man inte gjorde förr, då lämpliga metoder 
saknades. De godkända stammarna får 
så kallad GRAS ( Generally Recognized as 
Safe)- stämpel.

 – Det måste man kolla idag, för att det 
ska vara säkert. Det är lättare att överföra 
resistensgenerna via plasmider än om de 
finns i kromosomerna och man vet att 
dessa bakterier oftast inte har mycket 
plasmider. Men det förekommer trots allt. 
Enterkocker blev exempelvis stoppade 
då någon ville ha dem i en yoghurt men 
just lactokocker, lactobaciller och Alfa-
streptokocker har fått GRAS- stämpel. De 
är naturliga och inte farliga.  

Knepigt att marknadsföra 
probiotika
Marknaden för probiotiska produkter 
växer kraftigt och alla rapporter pekar 
på att den kommer att fortsätta växa. 
Produkterna finns idag över hela världen 
samtidigt som det är svårt att marknads-
föra dessa produkter. Detta på grund av 
de stränga reglerna som den Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet 
(EFSA) har för de probitiska produkterna. 
Än så länge är det endast ett hälsopåstå-
ende om probitiska stammar som har fått 
klartecken från EFSA och får användas i 
marknadsföringen av produkter. Det gäller 
två specifika bakteriestammar i yoghurt 
som förbättrar laktosnedbrytningen i 
produkten hos individer som har problem 

Eva Grahn Håkansson
Yrke: Doktor i klinisk bakteriologi,  
biomedicinsk analytiker och kost-
vetare. VD för bioteknikföretaget 
Essum AB.

Familj: Make och fem barn. 

Bor: I Umeå.

Gör på fritiden: Rider, springer, dan-
sar tango och läser italienska.

med att bryta ner laktos.
 – Du får inte säga någonting som du 

inte har fått godkänt av EFSA. Problemet 
är att de flesta har gjort studier på sjuka 
patienter eller på de som har haft något 
problem. Men du ska egentligen göra stu-
dierna på friska människor och det är 
jättesvårt att visa en effekt. Då pratar vi 

studier som sträcker sig över ett antal år. Vi 
har gjort studier på de som har haft salmo-
nella, diarréer och glutenintolerans. Men 
de är inte friska så de studierna får man 
inte räkna, förklara Eva Grahn Håkansson. 

Även om Essum inte får marknadsföra 
de positiva egenskaperna hos sina bak-
terier i olika produkter tycker Eva ändå 
att det finns positiva aspekter med det 
stränga europeiska regelverket. 

– Marknaden har exploderat de senaste 
åren och då är det rätt bra med EFSA. De 
kanske kan rensa upp lite bland produkter 
och kontrollera att man verkligen använ-
der sig av specifika bakteriestammar samt 
att de är testade. Och nu kan inte vem 
som helst komma och påstå saker om pro-
dukterna, vilket gynnar konsumenterna, 
säger hon. 

Framtiden
Ytterliggare ett område som Eva Grahn 
Håkansson jobbar inom är probiotika i 
kombination med antioxidanter som finns 
i blåbär, hjortron och lingon. Hon är även 
involverad i ett projekt där studierna har 
visat att vissa lactobaciller kan skydda 
mot karies. 

 – I Japan finns redan en tandkräm med 
lactobaciller i. Det finns massor med gre-
jer som man kan göra med bakterier. Man 
behöver inte alltid använda probiotika till-
sammans med hälsopåståenden utan de 
kan användas för att konservera produk-
terna eller för att få fram mer och bättre 
oxidanter. Just antioxidanter från våra 
skogsbär tycker jag är himla spännande.

Men probiotika är långt ifrån det enda 
som engagerar Eva. Hon har hittills varit 
handledare för 37 studenter som har gjort 
sina examensarbeten. Dessutom har hon 
handlett två doktorander.  

 – Det tycker jag är jättekul och 

stimulerande. Ungefär hälften av studen-
ter har varit biomedicinska analytiker 
men jag handleder också kostvetare, tek-
niska biologer och biomedicinare.

I framtiden vill hon gärna hjälpa och 
stötta andra som drömmer om att för-
verkliga sina idéer. Och när det gäller de 
egna produkterna är marknaden utanför 
Sverige ett mål. 

 – Det är det som behövs eftersom 
Sverige är inte någon stor marknad, tyvärr. 
Det är alltid lite krångligare men på något 
sätt skulle jag vilja att vi lyckades någon-
stans ute i världen där vi försöker komma 
fram. Och att hjälpa andra, det skulle jag 
vilja göra. Nu har jag gjort många race, 
startat bolag och jag har mycket erfaren-
het att ge till någon som vill göra samma 
sak. 

Under vårt samtal, medan Eva berät-
tar om sin forskning, produkterna, bolag 
och studenterna, funderar jag på hur det 
är möjligt att hinna med allt. Eva skrattar, 
funderar en stund och säger:

 – Ja, jag jobbar jämt därför att jag 
tycker att det är kul. Tycker man inte att 
det är kul ska man inte hålla på. Jag har 
en bra familj och barnen har fått vara med, 
jag har knappt varit mammaledig och det 
har gått jättebra. Sedan rör jag mycket på 
mig och det får man energi av.  Och som jag 
sa, det ska vara roligt. Då kan man nästan 
göra vad som helst, tror jag. Börjar det bli 
tråkigt ska man fundera om man ska göra 
något annat. Och än så länge är det kul. 

”Jag har hela tiden varit 
intresserad av normalfloran 
men oftast forskar man på 

patogener”
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Svenskt Vatten 
Svenskt Vatten är en branschorga-
nisation som företräder de kom-
munala vattentjänstföretagen i 
Sverige. Vår vision är friskt vatten, 
rena sjöar och hav. 

Landets dricksvatten- och avlopps-
reningsverk är Sveriges vikti-
gaste livsmedelsproducenter och 
miljövårdsföretag. 

Svenskt Vatten företräder även 
de svenska vattentjänstföretagen 
inom den europeiska vattenbolags-
organisationen EUREAU med 400 
miljoner kunder. 

Sverige är lyckligt lottat när det gäller 
vattenresurser. All avrinning i landets 
alla vattendrag är sammanlagt nästan 
200 kubikkilometer, medan den samman-
lagda vattenanvändningen av vatten från 
de kommunala vattenverken är cirka 0,9 
kubikkilometer (eller 900 miljoner m³). Vi 
använder således bara en halv procent av 
vad som är teoretiskt möjligt. De kommu-
nala vattenverken försörjer drygt 8 miljo-
ner personer med dricksvatten.

Ungefär hälften av vårt dricksvatten 
tas direkt från sjöar eller vattendrag. s.k. 
ytvatten. Av den andra halvan utgörs 
ungefär hälften av äkta grundvatten och 
hälften av konstgjort grundvatten, där 
ytvatten får infiltrera i grusåsar. Med kli-
matförändringen kommer nederbörden 
att öka i Sverige, vilket ytterligare ökar 
tillgången till vatten. Samtidigt innebär 
den ökade avrinningen från marken ut 
i sjöar och vattendrag att risken ökar för 
förorening av ytvattnet. När man talar om 
vattenföroreningar tänker man kanske i 
första hand på utsläpp av olika kemikalier. 
Men minst lika allvarliga är mikrobiella 
föroreningar i form av virus, bakterier 
eller parasiter. Dessa kan komma ut i 
vattentäkten på olika sätt: från fritidshus 
och båtar, från djur som betar nära sjöar 
eller vattendrag, eller från översvämning 
av avloppsvatten i samband med kraftig 
nederbörd.

Framställning och distribution av 
dricksvatten, liksom rening av avlopps-
vatten, är en kommunal angelägenhet där 
kommunerna både äger och driver anlägg-
ningarna. Verksamheten är helt självbä-
rande och finansieras av konsumenterna 
genom vattenräkningar baserade på kon-
sumtion. Livsmedelsverket är ansvarig 
myndighet och utfärdar regler och rekom-
mendationer för verksamheten. 

I vattenverken renas råvattnet i flera 
steg. Det finns ingen svensk lagstift-
ning över hur många mikrobiologiska 
barriärer ett vattenverk ska ha och hur 
effektiva de ska vara. Däremot rekom-
menderar Livsmedelsverket i sin väg-
ledning till Dricksvattenföreskrifterna, 
SLVFS 2001:30, ett minsta antal barriärer 
beroende på råvattnets kvalitet och har 
påbörjat arbetet med att göra vägled-
ningen tydligare, särskilt vad gäller till-
räckliga barriärer och acceptabel risk (hur 
många får bli sjuka av dricksvattnet) för 
mikrobiella föroreningar. Vi har generellt 
bra vatten i Sverige, men det har visat sig 
att flera vattenverk inte har tillräckligt 
många barriärer mot mikrobiologiska 
föroreningar. Detta blev tydligt i novem-
ber 2010 då parasiten Cryptosporidium 
gjorde 27 000 människor sjuka i 
Östersund. Året efter kom ett vattenburet 
utbrott även i Skellefteå, då minst 16 000 
människor drabbades. Sådana utbrott 
kan bli väldigt kännbara för samhället. 
Den samhällsekonomiska kostnaden för 
utbrottet i Östersund har beräknats till 
220 miljoner kronor.

Enligt Livsmedelsverkets nuvarande 
vägledning ska ett ytvattenverk ha minst 
två barriärer mot mikrobiell förore-
ning, en avdödande och en avskiljande. 
Branschorganisationen Svenskt Vatten 
har nyligen genomfört en enkät för att få 
en samlad bild av vattenverkens renings-
steg och mikrobiologiska barriärer. 
Enkäten visar att 32 ytvattenverk, vilket 
motsvarar 275 000 personer, har färre eller 
andra barriärer än vad Livsmedelsverket 
rekommenderar. Grundvatten har mindre 
behov av mikrobiella barriärer, men väg-
ledningen rekommenderar ändå grund-
vattenverk att ha minst en barriär. Enligt 
enkätsvaren saknas barriär i 91 grundvat-
tenverk, vilket motsvarar 1 miljon perso-
ner. Många kommer dock inom en snar 
framtid att investera för att säkra dricks-
vattenkvaliteten. Andra hade redan innan 
händelserna i Östersund och Skellefteå 
beslutat att investera i säkrare dricksvat-
ten. Ett exempel är Göteborgs Stad som 

för närvarande satsar 700 miljoner i för-
bättringar innefattande bland annat ett 
membranfilter. 

Förutom investeringar i fler och bättre 
reningssteg arbetar man med att utveckla 
metoder för att analysera vattnet. Det 
stora problemet är att vi idag inte har 
metoder för att avgöra om viruset lever 
eller är dött, dvs kan leda till sjukdom eller 
inte. Det är därför möjligt att risken ibland 
överskattas. Trots allt är sannolikheten att 
bli sjuk av kranvattnet mycket låg; andra 
spridningsvägar, som exempelvis mat, är 
betydligt vanligare. Mer information om 
dricksvatten och mikrobiologi finns på 
Svenskt Vattens hemsida,
www.svensktvatten.se.

Gullvy Hedenberg
Dricksvattenexpert, Svenskt Vatten

Lena Söderberg
VD, Svenskt Vatten

Lena Söderberg, VD Svenskt Vatten.

Dricksvatten 
och mikrobiologi

Sverige har generellt ett bra 
dricksvatten utan bismak av sjö 
eller klor. Klimatförändringen 
gör dock att risken för vatten-
burna sjukdomsutbrott ökar.
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Vattenburna utbrott skonar ingen. Hela 
samhället påverkades när parasiten 
Cryptosporidium hann smitta runt 27 000 
människor i Östersund innan stadens 
befolkning uppmanades att börja koka 
allt dricksvatten. Men det var egentligen 
ingen nyhet att både Cryptosporidium och 
Giardia kunde orsaka vattenburna utbrott. 
Dessa parasiter förekommer i vårt avlopps-
vatten även om halterna kan variera något.

 – Men det blev ändå en jätteväck-
arklocka med Östersund. Det verkar 
som om varje land måste ha sitt eget 
utbrott för att kunna förstå allvaret, 
säger Anette Hansen, leg. biomedicinsk 
analytiker på Smittskyddsinstitutets 
Vattenlaboratorium. 

Det var Anette Hansen som utförde de 
första vattenanalyserna som skickades 
från Östersund till Vattenlaboratoriet. Vid 
misstanke om ett utbrott är en snabb och 
säker identifikation av den sjukdomsorsa-
kande organismen, framförallt i human-
prover, avgörande för hela åtgärdskedjan. 

– Den helgen var jag på labbet och job-
bade. Jag hittade Cryptosporidium både i 
råvattnet och i dricksvattnet, vilket man 
aldrig gör. Man tittar inte så ofta just på 
dricksvattnet i och för sig, för det ska inte 
finnas några parasiter där, berättar hon. 

Det var första gången som 
Cryptosporidium påvisades i dricksvattnet 

Cryptosporidium 
drabbar Sverige 

Parasiten Cryptosporidium blev på bara några månader ökänd när hälften 
av Östersunds befolkning blev smittad via dricksvattnet. Sveriges historiskt 

största vattenburna utbrott var ett faktum. Just då var Smittskyddsinstitutets 
Vattenlaboratorium det enda laboratoriet i landet som utförde analys av 

Cryptosporidium i råvatten.

Text & foto: Jasenka Dobric

i Sverige. Under de kommande två måna-
derna fortsatte analyserna att bekräfta 
parasitens närvaro både i det obehand-
lade råvattnet och i det behandlade 
dricksvattnet.

 – Det som var förvånande var att vi fort-
satte att hitta höga halter så länge i närhe-
ten av intaget till vattenverket. Vi trodde 
att det skulle spädas ut fortare med tanke 
på att det är en stor sjö, förklarar Anette 
Hansen.

Smittskyddsinstitutet letar efter 
samband
En viktig uppgift som Vattenlaboratoriet 
hade var att analysera alla vattenpro-
ver som skickades från Östersund. 
Smittskyddsinstitutet, SMI, visade att 
smittan hade spridit sig via dricksvattnet 
genom att påvisa parasiten i vattnet och i 
avföringsprover hos människor. Samma 
art och genotyp identifierades i avlopps-
vattnet och i humanprover. Med det fast-
ställdes både det mikrobiologiska och 
epidemiologiska sambandet. 

 – Det var en extrem situation och vi 
jobbade väldigt mycket men det var också 
det största vattenburna utbrottet i Sverige 
hittills. Vi var det enda laboratoriet som 
kunde göra vattenanalyserna och typ-
ningen av patientproverna gjordes också 
på SMI, avdelningen för diagnostik. Sedan 

har vi epidemiologer som tittade på hur 
smittan hade spridit sig i samhället. 

Just artbestämning och typning av 
Cryptosporidium vid utbrottssituationer 
är helt avgörande för smittspårningen. 
Djursmitta kunde uteslutas när det stod 
klart att Cryptosporidium hominis orsakade 
utbrottet i Östersund. Arten smittar, i prin-
cip, bara mellan människor till skillnad 
mot Cryptosporidium parvum som kan över-
föras mellan djur och människa.   

 – Vi hittade exakt samma subtyp av 
Cryptosporidium hominis i Skellefteå också, 
enligt de metoder vi använder. Den sub-
typen är vanlig vid vattenburna utbrott. 
I Skellefteå blev också upp mot 20  000 
människor sjuka fast där hittade vi inte 
parasiten i vattnet men smittan måste 

Cryptosporidiuminfektion
Infektionen orsakar vattniga 
diarréer, buksmärtor, illamående, 
huvudvärk och feber. Kräkningar 
är mindre vanliga, framför allt hos 
vuxna. Sjukdomen kan inte behand-
las och är vanligen självläkande 
inom en till två veckor.  Hos patien-
ter med nedsatt immunförsvar kan 
diarrén vara livshotande.
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ha kommit från vattnet när så många 
blev sjuka. Det är inte orimligt att tro att 
det finns ett samband där, säger Anette 
Hansen.

Lång upplärningstid 
Vid analysen av Cryptosporidium kon-
centreras partiklar och organismer från 
stora mängder vatten med hjälp av filtre-
ring. Sedan separeras oocystor, som är 
parasitens smittsamma stadium, från de 
övriga partiklarna med hjälp av immuno-
magnetisk separation och identifieras med 
mikroskopering. 

 – Själva metoden är inte så svår och 
vi försöker göra analysen på en dag vid 
ett akut läge. Men det är en lång upplär-
ningstid eftersom man sitter och läser 
av proverna i ett mikroskop och det finns 
en hel del annat i vattnet som liknar 
Cryptosporidium. Det krävs mycket vana 
och erfarenhet för att hitta dem, berättar 
Anette Hansen. 

För att sedan artbestämma Crypto-
sporidium används en molekylärbiologisk 
metod eftersom oocystorna från de olika 
arterna ser identiska ut i mikroskop. Nästa 
steg i smittspårningsarbetet, efter artbe-
stämningen, är att subtypa olika isolat för 
att undersöka vilka kopplingar det finns 
mellan miljö, djur och människor.

 – Det är ganska svårt att typa från 
vatten för oftast är det väldigt få oocystor 
det rör sig om och de går inte att odla upp. 
Provet är så att säga ”förbrukat” och sitter 
på objektglaset. 

En oocysta kan räcka
Karakteristiskt för Cryptosporidium är att 
antalet oocystor som krävs för att infek-
tera en människa är låg. I vissa fall kan det 

kan räcka med endast en oocysta för att 
bli sjuk. 

 – När man är infekterad så utsöndrar 
man däremot massor av oocyster. Som 
allra mest kan man utsöndra 100 miljoner 
oocystor per gram avföring. Sedan kan 
dessa överleva i vattnet i flera månader 
beroende på olika faktorer som exempelvis 
temperatur, förklarar Anette Hansen. 

Ändå är det ovanligt att den sjuk-
domsorsakande organismen kan påvisas 
i vattenprover. Med inkubationstiden och 
den tiden det tar att diagnosticera patien-
ter hinner orsaken till utbrottet oftast 
försvinna och går inte längre att påvisa i 
dricksvattnet. 

 – Ställ undan tio liter vatten nu för 
sedan kan det vara försent. Det brukar 
vi alltid säga. Oftast har det gått ett par 
veckor när man börja märka att någonting 
kan vara på gång. 

Arbete med utbrottet pågår 
fortfarande
Tidigare studie har visat att personer som 
haft cryptosporidiuminfektion kan få 
långvariga tarmbesvär efter smittotillfäl-
let. Smittskyddsinstitutet arbetar med en 
kartläggning av nära 2000 smittade perso-
ner från Östersund för att undersöka just 
detta. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap finansierar ett annat forsk-
ningsprojekt om säker dricksvattenförsörj-
ning som SMI också deltar i. 

Även nya rekommendationer för ana-
lys av parasiter i råvatten har utarbetats 
tillsammans med Livsmedelsverket och 
Svenskt Vatten. Tanken är att dessa ska 
minska risken för vattenburna utbrott 
orsakade av Cryptosporidium och Giardia. 

 – Det visade sig att det fanns en hel del 
Anette Hansen, leg. biomedicins analytiker på 
Smittskyddsinstitutets Vattenlaboratorium.

Det är svårt att undersöka råvattnet för alla patogena mikroorganismer. Indikatororganismer 
används för att mäta förekomst av sjukdomsframkallande mikroorganismer.

vattenverk, bland annat i Östersund och 
Skellefteå, som inte hade tillräckligt med 
barriärer. Kanske hade de det för bakterier 
och så är det ofta men både virus och para-
siter kan överleva klorbehandlingen, säger 
Anette Hansen. 

Till skillnad från klor biter UV-ljus på 
parasiterna. En sådan anläggning instal-
lerades i Östersund som följd av utbrottet 
samtidigt som hela distributionssystemet 
spolades. Därefter har många andra vatten-
verk i Sverige också sett över sina barriärer. 

Men innan vattnet kunde förklaras som 
säkert att dricka igen krävdes ytterligare en 
analys. När även viabilitetsanalysen, som 
utfördes i USA, säkerställde att oocystorna 
i dricksvattnet inte längre var levande upp-
hävde man kokningspåbudet. 

 – Det viktigaste var att man kunde få 
en UV-anläggning på plats och där hade 
man tur att Katrineholm redan hade en 
sådan på lager för annars hade leveransen 
kunnat dröja flera månader. Men man kan 
aldrig vara säker och så länge det finns 
avlopp så finns det risk. Och vi ska inte 
glömma den mänskliga faktorn. Som till 
exempel i Östersund där man hade hittat 
en felkoppling av rör. 

Det går inte heller att komma ifrån 
att Cryptosporidium finns överallt. 
Närmare hälften av alla anmälningar 
som kommer till Smittskyddsinstitutet är 
utlandssmittor.

 – Vi reser ju allt mer och det har blivit 
mer vanligt i samhället och i många länder 
med dålig sanitet är det ett stort problem. 
Jag tror även att det finns ett mörkertal när 
det gäller antalet fall då man ofta inte blir 
så jättesjuk och inte söker läkarhjälp, säger 
Anette Hansen. 

Cryptosporidium oocystor
Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

TEMA:  LIVSMEDEL & VATTEN
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Ferritin och Blodgivning
Här bjöds vi på en både underhållande och intressant föreläsning av Mattias Aldrimer,
överläkare på Transfusionsmedicin i Falun

Vårmötet i klinisk kemi i Skövde den 24 april
Riksföreningen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (RKKT) inbjuder 
sina medlemmar till årsmöte som hålls i samband med Vårmötet i klinisk 
kemi i Skövde den 24 april. Tid och plats meddelas senare.

Eventuella motioner kan skickas till Inga-Lill Sparr, Kvarngatan 6 B, 771 50 
Ludvika eller via e-post till inga-lill.sparr@ltdalarna.se senast den 24 mars.
Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!

För ytterligare information se www.rkkt.se. 

Järnbrist- hjärnbrist?
Järnbrist utan anemi kan sannolikt ge 
trötthet och irritabilitet. 

Det är inte helt otroligt att järnbrist 
även kan göra att man presterar något 
sämre intellektuellt (utmattningssyn-
drom). Järnets viktigaste funktion är i 
hemoglobinet, för syretransport.  

I kroppen återfinns det mesta av järnet i 
de röda blodkropparna. Den dagliga förlus-
ten av järn i kroppen beräknas till 1-2 mg . 
En blodgivning motsvarar då ca 150 dagars 
naturlig förlust.

Fritt järn är farligt för kroppen. Därför 
är det mesta av järnet bundet till något pro-
tein. Transferrin och ferritin är (förutom 
hemoglobin och myoglobin) kroppens 
främsta transport- och lagringsproteiner 
för järn. Ferritin är ett proteinskal som kan 
omsluta upp till 4000 järnatomer.

Ferritin är en av flera järnstatusmarkörer 

Vid blodgivning förlorar man 
ca 200 mg järn, Fe. Detta järn 
(hemjärn) skulle kroppen åter-
använt i erytropoesen, alltså 
måste vi tillföra nytt järn. Nu 
är det så att Fe är skadligt för 
kroppen och upptaget av järn i 
tarmen är ca 10 % kan öka till 
30 % vid brist. Det finns två 
former av järn, Fe2+ (hemjärn) 
och Fe3+, den sistnämnda 
återfinns i vegetabilier. Denna 
form måste omvandlas till 
2-värt för att kunna tas upp 
av tarmväggen, något som 
främjas av C-vitamin. Kaffe, 
te, fiberprodukter och Calcium 
(mjölkprodukter) är däremot 
ämnen som binder till järn och 
försämrar därmed upptaget. 
Hemjärnet påverkas ej av de 
ämnen som nämns tidigare.

och anses vara en bra järnstatusmarkör på 
i övrigt friska personer (t.ex. blodgivare). 
Låg ferritinkoncentration betyder alltid  
låga järndepåer.

Normalt/högt ferritin betyder inte att 
man med säkerhet kan säga att personen 
har normala/förhöjda järndepåer.

Ferritin kan stiga av flera anledningar 
ex. inflammation/infektion, leversjukdom, 
leukemi eller förhöjda järndepåer.

Hb är normalt så länge ferritinkoncen-
trationen ligger över 20-30 µg/L.

I Uppsalaregionen dit Faluns blodcen-
tral tillhör, fick man 2011 ett nytt regelverk 
för hur man ska hantera blodgivarnas Hb 
och ferritinvärden vid nyregistrering och 
sedan vid årskontrollerna.

Att ha ”järnkoll” på sina givare inne-
bär många kontroller, många ferritin att 
beställa och registrera förutom alla brev 
( 12 st. olika), många frågor och samtal…

Vi fick också veta lite mer om sjukdo-
men hemokromatos. Denna beror på ett 
oreglerat upptag av järn i tarmen och beror 
på en gendefekt, vanlig i norra Europa. 
Hos normala individer styr halten av 
”serum-järn” hur mycket av järnet i födan, 
som skall tas upp. Personer med dubbel 

uppsättning av genen saknar denna regle-
ring beroende på brist av hormonet hep-
cidin.  Järninlagringen sker främst i lever, 
bukspottkörteln, lederna, hjärtat och 
huden speciellt hos män. Kvinnor anses 
mer skyddade pga. menstruationerna. 
Små barn (< 1år) har också ett okontrolle-
rat upptag av järn varför järntabletter kan 
orsaka svåra förgiftningar.

För att ställa diagnosen hemokromatos 
skall järnmättnaden/transferrinmättna-
den (fS-Fe)vara över 60 % (normalt < 50 % 
för kvinnor och < 57 % för män).

Järn och transferrin är i normalfallet 
fasteprov, men är alltid högt på hemokro-
matosindivider oavsett fasteprov eller ej.

Slutord 
Om vi bara mäter Hb får man ingen tidig 
signal på järnbrist. När järndepåerna är 
tömda får man helt plötsligt en sänkning 
av Hb med 15-20 g/L.

Så vi mäter ferritin för att skydda 
givarna mot anemi och järnöverskott.

Inger Mattsson
Blodcentralen i Karlskrona

(deltagare under en ombudsträff i Falun, 7-8/2)

Riksföreningen Klinisk Kemi Transfusionsmedicin

20  |  Laboratoriet Nr 2 2013

Riksföreningen Klinisk Kemi Transfusionsmedicin



RIKSFÖRENINGEN KLINISK KEMI TRANSFUSIONSMEDICIN

Laboratoriet Nr 2 2013  |  21 

”MED MOLEKYLÄRANALYSEN 
KAN JAG PÅVISA GENETISKA 

FÖRÄNDRINGAR”

Anneli Kraft, Biomedicinsk analytiker Klinisk patologi 
och Klinisk genetik på Universitetssjukhuset, 

Landstinget i Östergötland

Är du medlem och ska delta med poster eller 
presentation vid NML-kongressen i Trondheim 
i juni? Sök vårt resebidrag senast 27 april: 

www.vardforbundet.se/resebidrag

På vårmötet i klinisk kemi kan du ta del av föreläsningar med svenska 
och internationella talare, utställare och frukostseminarier. Det breda 
vetenskapliga programmet innehåller internationella utblickar såsom 
global hälsa och klinisk kemi i Europa.  
 
Disciplinövergripande teman: sepsis och nutrition samt centrala ämnen som allergi, 
cancerscreening, droganalyser och automation. Den röda tråden kommer att gå från 
sjukvård förr till nu och blicka framåt, för laboratorierna lokalt liksom internationellt. Vi 
hoppas att detta kommer att vara mycket intressant och stimulerande ur ett vetenskap-
ligt perspektiv.

För mer information och program besök hemsidan www.varmotekliniskkemi2013.se

Sepsisexperter, droganalyser 
och cancerscreening.

Hjärtligt välkommen til årets upplaga av
Vårmötet i Klinisk Kemi 23-25 april, Skövde.



Equalissidan

Ni hittar information om kommande användarmöten i IBL:s kalendarium i denna tidning 
och på vår webbplats www.equalis.se. I vår återstår Protein och Klinisk immunologi i 
april och först ut till hösten är Endokrinologi i september.

Jim började hos oss 27 januari. Han är bio-
medicinsk analytiker och kommer närmast 
från Nuklearmedicin i Gävle. Han är den 
första på Equalis som gått den nya breda 
BMA-utbildningen och eftersom hans exa-
mensarbete var inom nuklearmedicin och 
klinisk fysiologi kommer han verkligen att 
kunna bidra med kunskap och erfarenhet 
till många av Equalis expertgruppsområ-
den. Jim kommer att arbeta med Blodgaser 
och kvalitetssäkringsprogrammen inom 
Läkemedel och Toxikologi. Anna började 
3 mars och en närmare presentation av 
henne kommer i nästa nummer när vi hun-
nit lära känna henne bättre.

4-5 februari samlades våra expert-
gruppsmedlemmar på Nova Park i Knivsta 
för att utbyta erfarenheter och disku-
tera gemensamma frågor. Förutom detta 
föreläste Andreas Mårtensson, Inera om 
nationella Patientöversikten och Anna 
Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech 
om IVD-direktivet.

Användarmöten
Två möten är genomförda hitintills i år, 
nedan kan ni läsa lite om vad de handlade 
om. Kom ihåg att föreläsningsbilderna 
från alla våra användarmöten finns på vår 
webbplats i ett år efter mötet, fritt för alla 
att ta del av. 

Ekokardiografi: Förutom en genomgång 
av de fall som ingått i utskicken under 
året, bland annat några intensivvårdsfall, 
fick deltagarna ta del av information om 
användningsområden för ultraljud med 
3D-teknik. Några av fördelarna är dels 
en snabbare och mer exakt beräkning av 
volym, dels en bättre möjlighet att upp-
täcka patologiska defekter.

Nu har vi kommit till månaden 
mars och här i Uppsala gör 
solen idag (6 mars) sitt bästa 
för att smälta snöhögarna.  
Tillsammans med våren vill 
vi välkomna två nya medarbe-
tare, Jim Andersson och Anna 
Norling samt två studenter från 
BMA-utbildningen i Uppsala 
som gör sitt examensarbete hos 
oss. Det är både roligt och nyt-
tigt med nya arbetskamrater.

Koagulation: Årets tema var D-dimer 
och fibrinolys (omvandling av fibrinogen 
via lösligt fibrin till ett stabilt fibrinkoa-
gel) ur både laboratoriemässig och klinisk 
aspekt. D-dimer är mycket viktig som 
uteslutningsdiagnos vid misstanke om 
akut venös trombossjukdom. Fibrinogen 
är inte bara en viktig koagulationsfaktor, 
fibrinogenkoncentrat är ett effektivt läke-
medel för minskning av blödning efter 
hjärtkirurgi. 

Nytt Equalis Online
Vi har bytt ut vårt gamla webbgränssnitt 
och för alla kvalitetssäkringsprogram 
hämtas rapporter och registreras resultat 
via det nya systemet. Tack till alla pilottes-
tare för ert engagemang och era synpunk-
ter! Nu fortsätter vi att vidareutveckla 
systemet med nya funktioner. Vi kommer 
också att fokusera på att förbättra använ-
darvänligheten ytterligare. Där är era syn-
punkter mycket viktiga för oss. Om det är 
något som ni tycker kan förbättras eller 
som saknas är det jättebra om ni fyller i 
den enkät som finns upplagd på Equalis 
Onlines startsida eller skickar synpunkten 
med e-post till david.afzelius@equalis.se.

Till sist har jag bett våra BMA-studenter 
berätta kort om sig själva och vad deras 
examensarbete ska handla om. Mer infor-
mation om detta i kommande nummer av 
Laboratoriet.

Ruslan Georgiev: Jag läser biomedicinsk 
analytikerprogrammet vid Uppsala 
Universitet och gör mitt examensarbete 
på Equalis AB. Min uppgift är att kartlägga 
hur de olika laboratorierna i Sverige han-
terar avvikande resultat vid extern kvali-
tetssäkring. Det är ett mycket intressant 
ämne som öppnar nya perspektiv för mig. 
Jag är glad över att jag har fått chansen att 
göra mitt examensarbete på Equalis.

Linnea Holmdahl: Jag är på Equalis AB och 
genomför mitt examensarbete. Jag kom-
mer att skicka ut en webbenkät till vård-
centraler och företagshälsovård ta reda 
på mer om hur spirometriundersökningar 
fungerar inom dessa verksamheter. Det är 
ett mycket spännande projekt och jag lär 
mig massor! Jag kan rekommendera andra 
biomedicinska analytikerstudenter att 
göra sitt examensarbete här.

3D-bild av ett hjärta.
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XN-SERIEN ÄR SYSTEMET FÖR DIG ...
när pålitliga hematologiresultat räknas. När ett effektivt arbetssätt är viktigt. Då förmågan att vara förberedd på framtidens
behov gör ditt laboratorium framgångsrikt ... VARJE DAG 

GIVING EVERYTHING. EVERY DAY.

www.sysmex.se/xn

Vi är på Vårmöte i klinisk kemi 23–25 april i Skövde

Name: Svetlana R.

Job: Medical Lab Technician

Mission: Guardian Angel

Name: XN-9000

Job: Customised haematology solution

Mission: Pathfi nder

1–3 OKTOBER
JÖNKÖPING



Vad är Tekniska kommitté, TK, 
331 Laboratoriemedicin?

Vi arbetar med standardisering av 
laboratoriemedicin. Genom att utarbeta 
standarder försöker vi förbättra patientsä-
kerheten och förhoppningsvis leder det till 
att sjukvården inte belastas med onödiga 
kostnader. När jag kom med i kommit-
tén år 2009, började vi med att fastställa 
proppfärgstandarden på vakuumrör för 
provtagning av venöst blod på Sverigenivå. 
Nu är målet att även få den godkänd som 
europeisk och internationell standard.

I kommittén sitter representanter 
från Sveriges Kommuner och Landsting, 
Swedac, Läkemedelsverket, Equalis och 
olika leverantörer av laboratoriemedicin-
ska produkter.  Totalt är vi cirka femton 
personer som sitter i kommittén. 

Vad arbetar ni med? 
Vi har bland annat arbetat med den 

internationella standarden ”Kliniska labo-
ratorier – krav på kvalitet och kompetens”, 

ISO EN 15189, som har funnits ett tag nu. 
Den har blivit reviderad för tredje gången, 
detta för att vår verklighet också föränd-
ras hela tiden. Revideringen har tagit lång 
tid och våra synpunkter har handlat om 
att vissa delar av standarden har varit för 
detaljerade. Det gäller att tänka på att när 
man skriver in någonting i en standard ska 
det kunna vara tillämpningsbart i samt-
liga medlemsländer med dess olika kul-
turer. Den är nu godkänd och håller på att 
översättas till svenska.  

Vilka projekt jobbar ni 
med just nu?

För färgkodning av propparna på 
vakuumprovrör finns nu en klar svensk 
standard. Vi har börjat med det lilla och 
vill nu lansera den även internationellt. 
Sverige är så litet när det gäller tillverk-
ning av vakuumprovrör så vi måste lobba 
för att få fler länder att tycka att det är värt 
att lägga arbete på en sådan standard.

Vi håller också på att jobba med färg-
kodning av lansetter, hur djupt och brett 
man sticker för att få bra provmate-
rial till begärda analyser. Lansetterna 
har vi inte kommit lika långt som med 
provrörsproppar.   

Du har precis blivit utnämnd 
till ordförande i TK 331 
Laboratoriemedicin, vad jobbar 
du med annars?

Jag är anställd av landstinget Gävleborg 
och arbetar som regionsamordnare för sex 
landsting och ska snart gå i pension från 

den tjänsten. Men jag kommer att fortsätta 
jobba 20 % med standarder. Det är så spän-
nande och stimulerande att arbeta med 
att få fram internationella standarder och 
göra patientsäkerheten bättre. 

Vad hoppas du åstadkomma 
under din tid som ordförande?

Jag vill naturligtvis att färgkodningen 
av propparna på vakuumrör och lansetter 
ska bli internationellt godkända, det är 
mitt mål. Det tar minst tre år från att man 
påbörjar ett sådant arbete tills det finns en 
klar standard. I kommittén uppdrag ingår 
också att revidera befintliga standarder, 
ett spännande och lärorikt arbete. 

Av: Jasenka Dobric

Nyvald ordförande i SIS 
Tekniska Kommitté 331 
Laboratoriemedicin

Vi har pratat med Ewa Larsson 
som är nyvald ordförande i 
SIS Tekniska Kommité 331 
Laboratoriemedicin. Ewa är 
leg. biomedicinsk analytiker 
och regionsamordnare för 
Laboratoriemedicin i Uppsala-
Örebroregionen där lands-
ting i Dalarna, Gävleborg, 
Uppsala, Västmanland, 
Värmland och Örebro ingår.

Avtackning av Sigward Söderström och Ulla-Britt Lindholm

Vid IBL:s årsmöte den 15 maj kommer Sigward Söderström och Ulla-Britt Lindholm att tackas för sin tid 
på IBL. Sigward Söderström har varit utbildningsansvarig på IBL under många år och Ulla-Britt Lindholm, 

som har varit ordförande i fyra år samt senior ordförande i två, avgår som senior ordförande.

Ewa Larsson
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UMEÅ 
På Norrlands universitetssjukhus i Umeå 
kommer dagen att börja med prisutdelning 
när ”Årets bästa handledare” ska utses. 
Bakom nomineringarna står biomedicin-
ska analytikerstudenter.

Carin Nilsson, leg. biomedicinsk 
analytiker och verksamhetsutvecklare 
laboratoriemedicin som jobbar med pro-
grammet berättar att tanken är att hela 
dagen ska fyllas med olika föreläsningar. 
Och gruppen har även lyckats få in etiken 
på programmet.

– Vi har försökt att ta in föreläsare från 
hela laboratoriemedicin och klinisk fysio-
logi. Även en föreläsning från laboratoriet i 
Umeå som arbetar med att testa olika mat-
produkter är bokad.

STOCKHOLM 
För femte året i rad kommer den inter-
nationella biomedicinska analytikerda-
gen att uppmärksammas på Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge. I entrén 
kommer flera av sjukhusets laboratorier 

Den internationella 
biomedicinska analytikerdagen

Den 15:e april firas den inter-
nationella yrkesdagen för 
biomedicinska analytiker. 
Årets tema är etik. På många 
sjukhus i landet är planeringen 
inför dagen i full gång. Allt från 
filmvisning, posterutställning 
och etik står på schemat.

att visa upp sin verksamhet. Gruppen pla-
nerar att ordna föreläsningar med fokus 
på etik.

 – Sedan hoppas vi att den tillträdande 
divisionschefen för laboratoriemedi-
cin ska öppna dagen och prata lite om 
Karolinska Universitetslaboratoriet och 
dess framtid, säger Monica Fröjd, leg. bio-
medicinsk analytiker på Klinisk immuno-
logi och transfusionsmedicin.

GÖTEBORG
Den 15:e april är det ”Blodigt Allvar” i 
Sahlgrenskas aula. Biomedicinska analy-
tiker från sju olika laboratorieverksamhe-
ter kommer att presentera sitt yrke på ett 
populärvetenskapligt sätt. Det blir även 
filmvisning där publiken kommer att få 
en inblick i arbetet bakom en diagnos och 
följa ett antal prover, tagna på en patient, 
genom hela analyskedjan.

 – Vi hoppas att det kommer att locka 
mycket folk. Vi har bjudit in gymnasie-
skolorna i Göteborg och studenter från 
biomedicinska analytikerutbildningen. Vi 
kommer även att försöka få politiker att 
komma till sjukhuset den 15:e april, säger 
Anita Viskari, leg. biomedicinsk analyti-
ker, Laboratoriet för klinisk kemi.

Det blir även postrar, tävlingar och en 
del prova på-aktiviteter som mikroskope-
ring och pipettering. 

Norrlands universitetssjukhus, Umeå.  Foto: Elisabeth Sund.
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Christina Lundell, kvalitetssamordnare 
transfusionsmedicin Unilabs AB.

Hur känns det att bli nominerad till 
”Årets biomedicinska analytiker”? 

 – Det är så att jag håller på och ramlar 
av stolen! Vad kul, det är jätteroligt!

Christina Lundell har i många år arbetat 
med att förbättra både den serologiska och 
blodförsörjande verksamheten. Arbetet 
påbörjades först lokalt i Lidköping och 
har sedan utvecklats till ett övergripande 

Nominerade till Årets 
biomedicinska analytiker
Här presenteras slutkandidaterna till ”Årets biomedicinska analytiker”-priset. 
Vinnaren kommer att utses på IBL:s årsmöte den 15:e maj.

Christina Lundell
Med kvalitet som 
drivkraft

Lena Morgan
En förebild för alla 
biomedicinska 
analytiker

Lena Morgan, projektledare på 
Standardiseringsinstitutet, SIS.

Hur känns det att bli nominerad till 
”Årets biomedicinska analytiker”?

 – Jag känner mig stolt och hedrad att 
bli nominerad. Det faktum att de som 
nominerat mig själva har gjort mycket för 
vår profession, både i Sverige och interna-
tionellt är extra roligt!

På Lena Morgans långa meritlista finns 
både arbete inom den kliniska verksam-
heten, Vårdförbundet och Equalis men 
också uppdrag som ordförande i den inter-
nationella yrkesorganisationen, IFBLS, 
och som Sveriges chefsdelegat i den euro-
peiska organisationen för biomedicinska 
analytiker, EPBS. 

 – Jag har bland annat varit med och 
tagit fram policy för hur man ska arbeta 
med patientnära analyser och även vår 
yrkesetiska kod på global nivå. Arbetet 
med PNA-riktlinjer var till en början lite 
kontroversiellt i Europa där man sa att 
det inte var nödvändigt i vissa länder. Att 
arbeta med den etiska koden i det globala 
forumet är intressant då man har lite 
olika infallsvinklar på etik från olika delar 

av världen. Men faktum att vi nu har en 
internationell etisk kod är fantastiskt. 

Lena Morgan har även, under sin tid 
som ordförande i SIS Tekniska kommitté 
331, bidragit till att en svensk standard 
för proppfärger på vakuumrör har tagits 
fram. Genom sitt arbete har hon träffat 
många kollegor både nationellt och inter-
nationellt vilket har gett henne en stor 
insikt i biomedicinska analytikerns utbild-
ning, yrkesroll, professionens styrkor och 
utvecklingsmöjligheter.

 – Jag tror på vår profession och vi 
måste lyfta oss ytterligare för att finnas 
mer i framkant i samhället för vår kun-
skap behövs på alla nivåer och områden, 
inte bara i vården. 

I nomineringen skriver 
kollegorna:
”Lena är orädd, kunnig, diplomatisk men 
tvekar aldrig för att föra fram sin åsikt, 
men med respekt och ödmjukhet. Lena 
får saker och ting att hända, hon har drag 
under skosulorna och har ett stort kon-
taktnät nationellt och internationellt. Hon 
är en förebild för oss biomedicinska analy-
tiker, både nya och gamla i yrket.”

arbete inom Unilabs AB. Drivkraften är 
kvalitet av högsta klass när patienternas 
behov ska uppfyllas.

 – Vi har arbetat mycket med flexibili-
teten mellan sju orter där Unilabs har sin 
verksamhet. Blodet ska kunna förflyttas 
så att alla lager har det blod som verksam-
heten kräver. I många fall har vi även kun-
nat stötta andra regionsjukhus i Göteborg 
och Stockholm.

 Hon har även arbetat med att aktivt 
minska spill genom att se över arbetspro-
cesser och personalen har fått utbildning 
vilket resulterar i att blodgivarna bedöms 
rätt från början. Christina Lundell har även 
arbetat aktivt för att förbättra relationerna 
mellan blodcentralen och sjukhuskliniker 
samt blodgivare.  
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Carin Nilsson
Professionen i 
rampljuset

CREAT
System för 
patientnära 

analyser Snabbt 
Patientnära mätresultat på 30 sek.

Exakt 
Ger noggranna mätresultat. 
Samtidigt med kreatinintestet 
sker en beräkning av eGFR, för 
bedömning av njurfunktionen. 

Enkelt 
Kan användas av all hälso- 
och sjukvårdspersonal efter 
en kort genomgång. 
Anslutningsbar enligt POCT1-A.

Vill du veta mer, ring oss på 040-32 12 70, 
eller maila info@menarinidiagnostics.se

Tel 040–32 12 70  www.menarinidiagnostics.se

Lilla Stat Sensor Xpress Meter 
är ett bra alternativ när man 
inte behöver dataanslutning. 

För mätning av kreatinin- 
och eGFR i helblod.

Hur känns det att bli nominerad till 
”Årets biomedicinska analytiker”? 

 – Det är en ära att bli nominerad!
Under hela sitt yrkesliv har Carin 

Nilsson arbetat med att lyfta fram bio-
medicinska analytiker genom att synlig-
göra arbetet som utförs i laboratorier runt 
om i landet och genom att driva utbild-
ningsfrågor. Hon säger alltid att ”en bio-
medicinsk analytiker kan”.

 – Söktrycket till utbildningarna har 
minskat under ett antal år nu och vi står 
inför stora pensionsavgångar. Jag har på 
olika sätt försökt nå gymnasieungdomar 
till exempel genom att ordna studiebesök 
för dem på olika laboratorier.

Hon har även idéer om en nationell 
kampanj som skulle göra de naturveten-
skapliga ämnena i skolan mer attraktiva.  

 – Det är många utbildningar som slåss 
om dessa studenter samtidigt som ung-
domskullarna minskar i Sverige, i alla fall 
fram till år 2020. Vi måste göra något cen-
tralt för att lyfta fram dessa ämnen.

En annan grupp som Carin Nilsson är 
mån om är biomedicinska analytiker-
studenterna. Hon har bland annat tagit 

initiativ till information om gemensamma 
rutiner inom laboratoriemedicin för alla 
sommarvikarier. Hennes engagemang och 
positiva drivkraft bidrar till att göra labo-
ratoriemedicin i Västerbottens läns lands-
ting till en attraktiv arbetsplats. 

I nomineringen skriver  
kollegorna:
”Carin Nilsson har på olika sätt genom hela 
sitt yrkesliv engagerat sig i att lyfta fram 
att det finns biomedicinska analytiker, vad 
vi gör och hur yrket ska utvecklas. Hon 
förespråkar och uppmuntrar till utbildning 
och vidareutbildning bland annat genom 
sitt deltagande som arrangör av biomedi-
cinska analytikerdagen, internationella 
och nationella kongresser. Via sitt mång-
åriga engagemang i IBL och som deltagare 
i EU-projektet EUCOLabs bidrar hon till att 
synliggöra professionen. Genom åren har 
hon själv nominerat många som har fått 
olika utmärkelser i sin profession. Inget är 
omöjligt, fråga Carin och hon svarar utan 
att tveka ”Jag hjälper till, det tycker jag är 
roligt.”

Carin Nilsson, verksamhetsutveck-
lare laboratoriemedicin, Norrlands 
universitetssjukhus.

 – Vi har jobbat med att minska ris-
kerna när det gäller rätt provtagning, 
identitetskontroll och beställning av blo-
det. Det handlar om att minimera risken 
för misstag som i slutändan kan drabba 
patienten i transfusionsprocessen. Och 
våra blodgivare avsätter sin tid för att 
komma till blodcentralen och de ska 
känna att vi tar emot dem och behandlar 
dem på bästa möjliga sätt. 

I nomineringen skriver 
kollegorna:

”Vi vill särskilt framhålla det arbete 
Christina Lundell har lagt ner för att 
minska förväxlingsriskerna vid blodtrans-
fusion i nära samarbete med kliniken. I 
rollen som kvalitetsamordnare för hela 
Unilabs Tranfusionsmedicin lägger hon 
ner ett enormt arbete i olika förbättrings-
projekt som ger en trygghet inte bara för 
patienten utan också för oss som arbetar 
i den dagliga verksamheten. Det är viktigt 
med arbetsbeskrivningar och rutiner som 
man kan lita på när man står ensam på en 
jour och det är bråttom.”
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Under 2010 påbörjades ett stort utveck-
lingsarbete på Klinisk mikrobiologi i 
Linköping som kallas ”det moderna labora-
toriet”. Det började med att vi stod inför en 
större ombyggnation av våra lokaler och 
att nya tekniker och automation intresse-
rade ledningen.

Implementering av filosofin lean 
startades upp, upphandling av utrust-
ning påbörjades samt detaljplanering av 
ombyggnationen. I dag har byggarbetet 
påbörjats, upphandling av viss utrustning 
genomförts och lean-tänket är till stor del 
en naturlig del i verksamheten. 

En av de största förändringarna i ut-
vecklingsarbetet är införandet av automa-
tionsutrustningen, Kiestra TLA (total lab 
automation), och vill därför förmedla de 
tankar och upplevelser vi har kring detta. 

I korta drag kan Kiestra TLA beskrivas 
som en maskin som automatiskt odlar ut 
våra bakteriella prover, inkuberar, trans-
porterar och fotograferar odlingsplattor 
innan medarbetare bedömer och analy-
serar de digitala bilderna. Efter avslutad 
upphandling och att företaget påbörjat 

Det moderna laboratoriet
– Automation på Klinisk mikrobiologi, Linköping

Någon tycker att det är utma-
nade, en annan känner otrygg-
het och en tredje att det är 
helt vansinnigt! Allt beror på 
vem betraktaren är, men vem 
det än är så är vi på Klinisk 
mikrobiologi i Linköping på 
väg in i en ny tid, en ny tid för 
”det moderna laboratoriet”.

produktionen av just vår utrustning arbe-
tade vi parallellt med information och upp-
byggnad av kompetens i personalgruppen. 
En kärngrupp bestående av ledning och 
seniora medarbetare tillsattes. Gruppens 
uppdrag är att bevaka att projektplanen 
följs, att rätt personer får rätt deluppdrag 
och att samordna med övriga arbeten som 
påverkar projektet, exempelvis byte av 
labdatasystem.

Lotta Petersson, leg. biomedicinsk analy-
tiker och senior medarbetare i kärngrup-
pen, beskriver sina upplevelser så här:

 – Jag gillar utmaningar, så när jag 
fick frågan om jag ville vara med i pro-
jektets kärngrupp tackade jag ja! Jag 
har under mina 40 år som biomedicinsk 
analytiker mest arbetat inom bakte-
rieodlingsdiagnostiken som består av 
mycket manuellt arbete. Den fullständiga 
automationen där jag som biomedicinsk 
analytiker kommer att göra min bedöm-
ning av bakterieväxten på en bildskärm 
kändes för mig som science fiction.  
Jag måste erkänna att jag i början var 
tveksam men efter besök på ett labora-
torium, med denna utrustning i Holland, 
blev jag frälst. En del av mina arbets-
kamrater har en viss rädsla för att vi ska 
tappa den kompetens vi har idag men jag 
ser det inte så, eftersom det fortfarande 
är jag som gör en bedömning utifrån de 
digitala bilderna av odlingsplattor. Att vi 
även kommer att minska risken för labo-
ratoriesmitta genom denna hantering 
känns också tryggare. Jag ser också att vi 

kommer att ha stor nytta av de sparade 
bilderna vid upplärning av nya medar-
betare och för utbildning av studenter. 
Eftersom alla prov odlas lika, blir inkube-
rade direkt efter utodling samt att inku-
beringstiden till avläsning standardiseras 
inser jag att kvaliteten kommer att höjas.

Nästa steg av införandet av Kiestra TLA 
var att tillsätta en arbetsgrupp bestående 
av medarbetare som har olika kompetenser 
i vår verksamhet som kompletterar varan-
dra samt ett gott intresse att vilja förändra. 
Gruppen kallas för User group och består av 
sju olika medarbetare som vägleds dels av 
ledningen och från företaget, Kiestra.

Helén Göransson, leg. biomedicinsk 
analytiker, som fick rollen som samman-
kallande och språkrör för gruppen, påmin-
ner sig så här om resans gång: 

 – För mig som inte var med i 

Överblick från den nya provmottagningen in till Kiestra hallen.

Bedömning av odlingsplattorna sker via skärm. 
Flera plattor kan bedömas samtidigt och behö-
ver man titta närmare på en platta så kan den 
förstoras upp då upplösningen är så pass god.
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upphandlingsprocessen eller i kärngrup-
pen kändes de första presentationerna 
av Kiestra TLA inte riktigt verkliga. Det 
kändes mera som en blandning av science 
fiction och tomtarnas julafton. När vi i 
User group kom till Drachten för att göra 
vår workshop i ergonomi, och för första 
gången såg apparaten på riktigt, kunde 
jag inte avhålla mig från att skämta om 
att det var skönt att den fanns på riktigt, 
och inte var bara var något de hade skapat 
i photoshop!

 – Steg för steg har jag insett vilka 
förändringar processen kommer att inne-
bära just för mig. Farhågor har uppstått 
och bleknat bort igen. Frågor som: kan jag 
verkligen läsa av utan att se plattorna på 
riktigt, hur ska jag klara mig när jag inte 
kan lukta och samtidigt peta på, hur ska 
den som ska utföra efterarbetet hitta sina 
plattor med mera.

 – Nu när vi snart ska börja använda 
det hela återstår endast några få fun-
deringar. Vi kommer att behöva fun-
dera ordentligt på hur vi ska agera så att 
kompetensutvecklingen inte stannar 
av, hur vi hanterar de nya förutsätt-
ningarna för avläsning och utförande 
av arbetslista. Kompetensen behövs för 

laboratoriets skull, och utan den blir arbe-
tet mycket mindre stimulerande för alla. 
En annan förändring som jag inte är helt 
bekväm med är att våra labnummer kom-
mer att försvinna, eftersom vi kommer att 
sluta märka om proverna i och med infö-
randet av Kiestra TLA. Proverna kommer 
att behålla den identitet som de fått när 
kunden skapade dem. Det är i för sig inte 
en förändring som Kiestran tvingar fram 
utan en som den möjliggör. Jag vet och ser 
att det finns fördelar. Man sparar på sikt 
tid och man undviker fel vid ommärkning. 

 – Trots att jag vet att Kiestran kommer 
att hjälpa mig att hålla ordning på mina 
plattor känner jag mig orolig över att jag 
inte ska klara av att hålla ordning på vad 
jag gör, när mina kära gamla labnummer-
serier inte håller reda på mig.

Jag, Nettan Svartz, som enhetschef och 
projektledare för införandet av Kiestra 
TLA kan tänka att det mycket väl  kom-
mer uppstå bekymmer som vi inte i vår 
vildaste fantasi har kunnat tänka oss. Det 
gör det mer eller mindre när man inför 
så stora förändringar framför allt när det 
berör förändring av kultur och förhåll-
ningssätt. Systemet är väldigt flexibelt och 
vi har stora möjligheter att pröva oss fram 

för att hitta de optimala sätten för just oss 
att arbeta på.

Projektet ”Det moderna laboratoriet” 
lever vidare och allt vad det för med sig. Jag 
som chef anser fortfarande att det på sikt 
gynnar alla parter så som medarbetare, 
verksamhet, patienter och skattebetalare. 
Vårt uppdrag att utföra analyser och att ge 
ett snabbt och säkert svar med hög kvali-
tet kvarstår och det ska vi fortfarande leva 
upp till. 

Nettan Svartz
enhetschef

Lotta Petersson & 
Helén Göransson 

Leg. biomedicinska analytiker

Helén Göransson, Lotta Petersson och Nettan 
Svartz vid Kiestra TLA
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ONSDAG 15 MAJ
STOCKHOLM

MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA 
TILL INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK 

LABORATORIEVETENSKAPS 
18:E ÅRSMÖTE

SISTA ANMÄLNINGSDAG 8 MAJ

Föredragningslista och årsmöteshandlingar kommer att 
vara tillgängliga på www.ibl-inst.se 14 dagar innan samt 
vid årsmötet. I anslutning till årsmötet bjuds deltagarna 
på enklare förtäring. 

Årsmötesanmälan görs per e-post: kansli@ibl-inst.se 
eller på telefon 08-24 01 30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klubbrummet, 
Klara Östra Kyrkogata 10   

Tid: kl 17.30-20.00



Kurssidorna

Lördag, 2 februari
Jessica Ögren

Efter ett par timmars sömn blev vi häm-
tade med vår alldeles egna skolbuss och 
åkte mot universitetet där kursen hölls. Vi 
blev väldigt väl mottagna av skolans rek-
tor, chef och professorer som berättade om 
innehållet i kursen och upplägget.

Vi var just då kanske gladast över att 
Amir som varit i Sverige och jobbar på 
Karolinska institutet informerat om våra 
kafferaster för det är inget som hör till det 
sudanesiska arbetslivet.  De tyckte också 
att vi var lite konstiga som föredrog att 
äta med bestick. Luncherna under hela 
veckan bestod av bröd i olika former och 
kött, kyckling eller fisk.

Första dagen handlade om gastroin-
testinala maskar och protozoer och det 
var nog tur för detta är ju ett ämne som 
vi behärskar väl och vi kunde, våra få 
sömntimmar till trots, ta till oss av vad 
de duktiga föreläsarna sa. Eftermiddagen 
spenderades i labbet där vi tittade på alla 
möjliga maskägg och diverse cystor som 
Entamoeba histolytica och Giardia. Efter 
kursdagen slut tog vi en promenad längs 
Nilen och njöt av lite värme och att titta 
på folk. 

Söndag, 3 februari
Håkan Kron

Nästa dag handlade om Schistosoma. 
Snäckfeber eller bilharzia är andra namn 
på denna sjukdom som orsakas av en 
trematod. 

Human schistosomiasis orsakas av 
parasitära blodmaskar. Parasiten har en 
infektiös larvform som finns i sötvat-
ten i endemiska områden, till exempel 
längs Nilen. 85 % av de mer än 200 miljo-
ner människor som är infekterade lever i 
Afrika, söder om Sahara.

På eftermiddagen var det laboration. 
Vi turades om att titta på ägg av S.mansoni 
och S.hematobium. De hade även preparat 
på vuxna maskar. Det var intressant då jag 
inte hade sett vuxna Schistosoma tidigare.

Den kvällen blev vi bjudna på kvällsmat 
av kursledningen på en fiskrestaurang 
som de brukar besöka. Innan middagen 
besökte vi också ett museum i en gammal 
brittisk kyrka. 

Måndag, 4 februari
Jessica Ögren

Idag åkte vi till det nationella forskningsin-
stitutet för tropiska sjukdomar för en dag 
om malaria.

Vi fick höra lärorika och spännande 
föreläsningar bland annat om haptoglobin 
och olika fenotypers roll i utvecklingen 
av allvarlig malariasjukdom. Vi fick också 
höra om ett forskningsprojekt där man tit-
tat på vissa byar och analyserat deras blod 
i torrsäsongen, när malaria inte sprids, 
och funnit att man bär gametocyter under 
hela den säsongen även om de inte är mik-
roskopiskt påvisbara. Det har gjorts försök 
att behandla hela byar under denna lågsä-
song och på så sätt få ner antalet fall när 
regnperioden kommer. I de byar där alla 

fått behandling fanns det exempel på byar 
där inte ett enda malariafall förekommit 
under kommande regnperiod. Vi fick höra 
mycket om problemen vid fältarbete och 
att mycket tid spenderas på att lära känna 
människorna och få förtroende eftersom 
den största utmaningen är att få alla att ta 
behandlingen som erbjuds.

På eftermiddagen hade vi praktisk labo-
ration med artdifferentiering och demon-
stration av bland annat snabbtest.

Efter skoldagens slut begav vi oss till 
Khartoums största souk eller marknad 
där det fanns mängder av saker att handla 
som hantverk, tyger och mat. Mycket folk 
och mycket intryck och väldigt kul att se!

Tisdag, 5 februari
Håkan Kron

Föreläsningarna och laborationen denna 
dag handlade om trypanosoma (afrikansk 
sömnsjuka). Sjukdomen förekommer inte 
i Sverige men har hos oss någon enstaka 
gång diagnostiserats hos personer som 
vistats i tropiska Afrika. Smittan är 
begränsad till de områden där tsetseflugan 
finns. Något vaccin finns inte varför enda 
förebyggande åtgärd är att man skyddar 
sig mot bett av tsetseflugan när man vistas 
i ett endemiskt område. 

Laborationen var väldigt intressant 
då vi inte ser denna parasit särskilt ofta i 
Sverige. Vi fick dessutom se levande try-
panosomer, visserligen en variant som går 
på djur. Professorn hade en mus som var 
infekterad med parasiten. En liten droppe 

Parasitkurs i Khartoum, Sudan
Ett samarbete mellan IBL, Karolinska institutet och University of 
Medical Science and Technology

Tio biomedicinska analytiker 
från Sverige, alla intresserade av 
parasitologi, tog chansen att resa 
till Sudan och delta i en parasit-
kurs. Kursen behandlade olika 
parasiters livscykler, diagnostik 
och sjukdomsbilden samt deras 
roll i Sudan. Under en vecka i 
februari får vi följa biomedicin-
ska analytikerna Jessica Ögren 
och Håkan Kron som delar med 
sig av sina reseupplevelser, från 
levande parasiter som sällan 
ses i Sverige till ett bröllop.

Kursdeltagare och kursledning.
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Kommande kurser

Mer information 
om kurserna: 
www.ibl-inst.se

Likvoranalyser
23-24 april i Göteborg

Huvudföreläsare: Magda Nutu, Mariann 
Wall, SU/Mölndal.

Innehåll: Likvor-anatomi-neurobiologi,
LP ventrikellikvor, provtagning, gradient, 
rör, temperatur, tidsperspektiv, akutana-
lyser, 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, paren-
kym skade markörer, alz heimer markörer,
Neurologiska sjukdomar: kroniska neuro-
inflammatoriska sjukdomar, degenerativa 
sjukdomar; Alzheimer, Parkinson.

Restplatser finns, ring 08-241624

Urinsediment
21 maj i Malmö

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 21 april

blod från musen lades på ett objektglas 
och mikroskoperades direkt. Då kunde vi 
se levande trypanosomer. Dessutom tit-
tade vi på färdigt färgade preparat.

Onsdag 6 februari
Jessica Ögren

Idag pratades det om ännu en av de bort-
glömda och underprioriterade sjukdo-
marna, leishmaniasis.

Det är en rätt komplicerad sjukdom 
med dels olika former men också en kom-
plicerad sjukdomsbild som ibland kan vara 
självläkande och ibland väldigt besvärlig.  
På laborationen fick vi se leishmaniapa-
rasiter i olika typer av prover som blod-
prov, benmärgsprov och lymfkörtel-och 

såraspirat. Det var väldigt nyttigt eftersom, 
i alla fall jag, tycker dessa typer av prov är 
ganska svåra och det förvisso mycket på 
grund av att vi inte får så många, men 
också för att saknar en normalreferens 
till hur celler ser ut i sådana prov. Jag lärde 
mig en hel del.

På kvällen var det fest med fakulteten, 
hälsoministern och även Sveriges ambas-
sadör.  Vi fick massor av god mat och hade 
en väldigt trevlig kväll tillsammans med 
våra sudanesiska kollegor.

Torsdag 7 februari
Håkan Kron

Denna näst sista dag i Sudan 
kom att visa sig ha ett fullspäckat 
schema från morgon till sen kväll. 
Det började med att vi på morgon åkte 
till Mycetoma Research Center, det enda i 
världen i sitt slag. Mycetom finns globalt, 
men med en särskilt hög frekvens i, bland 
annat, Sudans breddgrader. Svamparna 
finns i jorden och inokuleras i den drab-
bade kroppsdelen. 

Därefter bar det vidare till hotellet en 
kort sväng för att byta om. Vi skulle näm-
ligen bjudas på en båttur på Nilen med 
grillning. Vacker natur blandades med 
diselmotorer som pumpade vatten till 
intill liggande åkrar och fält. Vi passerade 

vackra och pampiga hus. Efter det skulle vi 
snabbt svida om för nu skulle vi på en äkta 
sudanesiskt bröllopsfest. Väl framme var 
festplatsen en gammal militäranläggning 
med inomhussporthall, simbassäng och 
en stor festsal.  Det var någonstans mellan 
1200-2000 bröllopsgäster och där ibland 
fanns vi tio svenskar. Om möjligt ett exo-
tiskt inslag för de övriga bröllopsgästerna. 
När vi anlände var det en timme kvar på 
festen så dansen hade börjat och vi var 
inte sena att inta dansgolvet. 

Fredag 8 februari
Jessica Ögren

Vår sista dag i detta fantastiska land. Idag 
började dagen lite tidigare än vanligt, vi 
skulle bege oss mot pyramiderna i norr! 
En utflykt vi sett fram emot. När vi kom 
fram var det mitt på dagen och väldigt 
varmt. Sanden brände fötterna och orken 
tog slut rätt snabbt men vi tog oss upp 
till pyramiderna och kunde där i skydd 
av skugga njuta av de fina men något för-
störda byggnaderna och en väldig känsla 
av både historiens vingslag och lugn. Nu 
återstod inte alls mycket tid av vår resa 
och vi fick snabbt packa ihop våra saker 
och åka hemåt, väldigt nöjda med kursen 
och resan. 

Piskmask.
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En dag på jobbet

Ida Åberg
Leg. biomedicinsk Analytiker, Lungmedicin och Allergologi D12 
Biomedicinskt Center, Lunds Universitet

Vill du berätta om en dag i 
ditt arbetsliv?

Kontakta redaktionen på 
laboratoriet@ibl-inst.se

Forskningsenheten tillhör institutionen 
för kliniska vetenskaper och till avdel-
ningen tillhör också Hjärt-Lungdivisionen 
vid SUS, Lund, och Lungkliniken SUS, 
Malmö. Forskningen är centrerad kring 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), 
som nu är den fjärde vanligaste dödsorsa-
ken, och astma.

Forskningsgruppen vill bl.a. hitta spe-
cifika biomarkörer för att monitorera och 
specificera dessa sjukdomstillstånd och 
på så vis frångå invasiva ingrepp på 
patienterna såsom bronkoskopi. Mitt 
arbete är centralt för forskarna och 
innefattar lungfysiologiska undersök-
ningar, deltagande vid bronkoskopier, 
samt ett mångfacetterat laborativt 
arbete där jag utför såväl molekylärbio-
logiska, histopatologiskla och mikro-
biologiska uppgifter. 

En del dagar börjar utan någon specifik 
arbetsuppgift, men som jag senare får av 
min chef. Dagen kan då börja med ett pro-
blematiskt prov, som t.ex. framrenat RNA 
med för hög halt av saltrester som stör 
qPCR assayn. Då är det min arbetsuppgift 
att ta reda på hur problemet skall lösas och 
hur vi ska få bra qPCR-resultat med de pri-
mers vi har tillhanda. Detta är spännande! 
Arbetet blir på detta vis ett detektivarbete, 
en utmananing, en utbildning, där jag 
aldrig riktigt vet vad för nytt projekt eller 
metod jag ska kastas in i.

Men denna dag börjar strax innan kl 
8.00 med föreberdelser inför dagens upp-
gifter. 96-håls ELISA skall köras och alla 
reagenser och patientprover tas fram för 

att bli rumstempererade. Dagen innan har 
alla beräkningar gjorts för de seriespäd-
ningar som måste utföras. Under tiden 
patientproverna tinas beger jag mig för att 
lyssna på Malin Inghammar som dispu-
terar i ”Epidiemological studies of severe 
infections in COPD”. Detta är en oerhörd 
förmån i mitt arbete att få delta vid alle-
handa föreläsningar, disputationer, kon-
ferenser och dylikt. Att få vidareutbildas 
på arbetstid är en förmån som ger en driv-

kraft att utvecklas i sitt yrke.
ELISA tar ca 4-5 timmar och kräver att 

man är ytterst noggrann och fokuserad. 
Efter detta är utfört skall all data exporte-
ras till Excel och proteinhalter i proverna 
skall beräknas. Resultaten skickar jag 
vidare till min chef som i sin tur analyse-
rar data och bestämmer ifall jag ska köra 
om några prover eller om de går vidare för 
andra analyser.

Lagom tills ELISA är färdig ringer 
Neonatal avdelningen i Lund och det finns 
ett patientprov från ett prematurbarn 
att hämta. Prematura barn riskerar att 
drabbas av sjukdomen ROP, prematuri-
tetsretinopati, en allvarlig sjukdom som 
kan leda till blindhet. Forskare vid bl.a. 
Sahlgrenska sjukhuset har visat att till-
växtproteinet IGF-1 kan vara kopplat till 

ROP, och EU satsar nu 54 miljoner kronor 
på detta projekt och forskningsgruppen 
jag arbetar i är delaktiga i detta viktiga 
projekt. Det är med vördnad man besöker 
dessa små barn, vissa födda i vecka 23.

Det är nu sen eftermiddag och jag har 
en uppgift kvar att utföra. Jag beger mig till 
cellodlingslabbet och byter rock och skor i 
slussen. Jag måste byta medium på mina 
celler som är framodlade från lungbiop-
sier. Cellerna får nytt medium och de mår 

bra, men måste växa till sig lite till så 
trypsineringen får vänta.

Imorgon är en ny fullspäckad arbets-
dag och förberedelser börjar redan. 
Imorgon ska jag bl.a. utföra DNA-
extraktion från EDTA-blod och det är A 
och O att vara förberedd. Dagen börjar 
gå mot sitt slut och jag beger mig till 

mitt kontor för att sammanställa dagens 
arbete i min loggbok. Jag ringer och bestäl-
ler reagenser från England och stänger ned 
datorn. Ännu en spännande och lärorik 
dag går mot sitt slut och jag är glad över att 
jag är biomedicinsk analytiker.

Ida Åberg.

Jag tog min examen som bio-
medicinsk analytiker juni 2012 
vid Malmö Högskola och är fast 
anställd vid forskningseneheten 
för Lungmedicin och allergologi 
vid Biomedicinsk Center, Lunds 
Universitet, sedan oktober 2012. 

”Ännu en spännande och 
lärorik dag går mot sitt slut 

och jag är glad över att jag är 
biomedicinsk analytiker.”
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ab ninolab
Box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

Bimelix AB
Torggatan 10, AX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

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

ANL Produkter
Box 26, 125 21 Älvsjö

www.anl.se

Sysmex Sverige AB
Marios Gata. 13, 434 37 Kungsbacka

www.sysmex.se

BectonDickinson AB
Box 472 04, 100 74, Stockholm

www.bd.com/se

Boule Diagnostics
Box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

Triolab AB
Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna

www.triolab.se

Associerade Företagsmedlemmar

Nästa nummer av

Tema: Veterinärmedicin | Kommer: 12 juni

Vill du veta mer om Associ-
erat företagsmedlemskap?

Konktakta kansli@ibl-inst.se
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Knep & Knåp
Denna gång gäller det att hitta tio ord, som vanligt 
får en vinnare bjuda sina kollegor på tårta.

Skicka in lösningen, senast den 31 april, till kur-
ser@ibl-inst.se eller IBL, Knep&Knåp, Box 4065, 
141 04 Huddinge

Rätta orden i nr 1 skulle vara:

Allahjärtansdag, Bandyfinal, Vasaloppet, Våffel-
dagen, Skidsemester, Snödroppar, Fettisdagsbulle, 
Sportlov, Vårvintersol, Takdropp.

Knep & Knåps vinnare i Laboratoriet nr 1:
Elisabeth  Galle  Österdahl  vid Lababoratorie- 
medicin, Klinisk kemi, NU-sjukvården som där-
med får bjuda sina kollegor på tårta. Vi gratulerar 
Elisabeth och hennes kolleger!

IBL Kalendarium
Kurser, möten och konferenser

8-10 april
Mikrobiologiskt vårmöte
Örebro

10-11 april
Equalis användarmöte 
i proteinanalyser
Stockholm

15-16 april
IBL:s kurs i koagulation
Göteborg

18-19 april
Equalis användarmöte 
i klinisk immunologi
Uppsala

23-24 april
IBL:s kurs i likvoranalyser
Göteborg

23-25 april
Vårmöte klinisk kemi
Skövde

15 maj
IBL:s årsmöte
Svenska Läkaresällskapet, 
Stockholm

15-17 maj
Vårmöte patologi
Stockholm

21 maj
IBL:s kurs i urinsediment
Malmö

12-15 juni
NML-kongress
Trondheim, Norge

9-10 september
Equalis användarmöte 
i endokrinologi

1-3 oktober
Diagnostikforum 2013
Huskvarna, Jönköpings 
kommun

6-7 november
Equalis användarmöte 
i molekylärdiagnostik
Uppsala

Hösten 2013
IBL:s Teoretisk hematologi
Göteborg

Hösten 2013
IBL:s Kvalitetsdagar

Hösten 2013
IBL:s Kurs barnprovtag-
ning, ”Inte bara ett stick”
Huddinge

Rätt svar på gissa viruset:  
Enterobius vermicularis  

(springmask), ägg

34  |  Laboratoriet Nr 2 2013



08-590 962 00     www.ninolab.se

Rent vatten

Intuitiv att använda, ergonomiskt 
utformat handtag

Tydlig display för visning av vattnets 
renhet

Realtids TOC övervakning för kritiska 
applikationer

Prioriterad information som visas 
konstant (systemstatus, TOC, larm)

Flexibel dispensering på fyra olika sätt:

•    Variabelt flöde - droppe för droppe eller 
     upp till 2 liter per minut
•    Programmerbara tappvolymer från 100 ml 
     till 60 liter
•    Via fotpedal för att få händerna fria
•    Låst dispensering för fyllning av glas
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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!!


