
Nr. 1 • Februari 2016 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

SpecialiSttjänSter  
gör yrket mer attraktivt 
Louise Thorell har anställning som specialistbiomedicinsk  
analytiker på Blekingesjukhuset   

egenföretagare inom laboratorievärlden
Laboratoriet vid Hästsjukhuset Solvalla drivs av en  
biomedicinsk analytiker 

ny SatSning på fySiologiSkt  
träningScentrum  
Träning av praktiska moment gör studenterna vid Karolinska 
Institutet bättre förberedda inför framtida patientmöten 

tema: utbildning & karriär



3LaBoraTorIeT  Nr 1 • 2016

LedareN

Vi har under ett antal år arbetat aktivt med att påverka skapandet av 
specialistutbildningar för biomedicinska analytiker. Ett arbete som drivs 
av IBL, Vårdförbundet och en del arbetsgivare. Utbildningen har inte 
formell status ännu, men vi arbetar med frågan. Örebro universitet har 
sedan ett par år en utbildning med innehåll anpassat för en klinisk 

specialistutbildning. Flera andra 
universitet är också på gång.
 Men det räcker inte bara med 
specialistutbildningar som en 
möjliget till kompetensutveckling. 
IBL:s kursverksamhet är ett sätt att 
hålla sig uppdaterad och lära mer. 
Kurser på universitet, användar-

möten via företag och Equalis är andra exempel på kompetensutveckling. 
Sök gärna IBL:s stipendier för att kunna åka på kurser och konferenser. 
Varje medarbetare har tillsammans med sin chef ett ansvar att hålla sig 
anställningsbar för att bidra till utveckling och möta framtidens krav.  
Vår bransch är under så stark utveckling att det i dag inte räcker med den 
erfarenhet man får i sitt dagliga arbete.
 Diagnostikforum är en viktig plats för kompetensutveckling. Årets 
konferens kommer att hållas i Örebro, den 28-29 september. Dagen 
innan, den 27 september, genomförs en konferens som vänder sig till  
chefer och utbildare samt styrelsemedlemmar i sektioner och riksfören-
ingar. Fokus under dagen kommer att vara: vem gör vad på framtidens 
laboratorium och vilken kompetens som krävs. Utbildningsfrågor blir  
en naturlig del av diskussionerna.
 ”IBL på turné” fortsätter för att möta våra medlemmar ute i landet 
och kommer bland annat att besöka  
Stockholm, Borås och Uppsala.
 Med den här tidningen får ni även  
fakturan för årets medlemskap i IBL.  
Detta innebär att det inte blir en  
samavisering med Vårdförbundet längre.  
Medlemskapet i IBL är inte beroende av 
facklig tillhörighet och vi anser att detta  
är en bättre lösning och ger ett tydligare 
medlemskap. Alla får nu en faktura med  
hela årsavgiften till IBL. 
 Tillsammans kan ni som aktiva  
medlemmar driva och utveckla både vår  
profession och vår organisation! 

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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”Men det räcker inte bara med 
specialistutbildningar utan det 

måste även finnas andra möjligheter 
till kompetensutveckling.”
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et finns studier som visar 
en högre prevalens hos 
symptomatiska jämfört 
med asymptomatiska 
patienter[1] men också 
stora studier som visar en 

lika stor eller högre prevalens hos 
asymtomatiska[2]. Det finns en 
studie gjord på möss som visar en 
inflammatorisk påverkan på tarm- 
slemhinnan med förhöjt kalprotektin 
hos D. fragilis-infekterade möss 
jämfört med oinfekterade[3] men det 
finns inga humana studier som visar 
någon inflammatorisk påverkan. 
Behandling är komplicerat och  
det vanligaste använda preparatet, 
Metrondiazol, verkar inte ha någon 
effekt enlig en stor dansk dubbel-
blind placebostudie medan andra 
mindre studier visar på viss effekt 
både avseende symptomlindring 
och eradikering av D. fragilis[4-6].  
D. fragilis transmissionsätt är oklart 
och den verkar sakna en skyddande 
cystform.

Under våren 2012 kontaktade 
skolsköterskan på en skola (Skola 
A) i Jönköping den lokala smitt-
skyddseneheten eftersom många barn 
på skolan hade oklara magbesvär och 
man funderade på om det kunde 
vara infektiöst orsakat. Barnen hade 
återkommande långvariga mag-
smärtor och lösa avföringar/diarré. 
Vid en initial undersökning av  
den värst drabbade klassen, en F-2 
klass, analyserades förekomst av 
patogena bakterier med odling 
(Salmonella, Shighella, Campylo-
bacter och Yersinia), Rota- och 
adenovirus med antigentest, Noro- 
virus med PCR och tarmparasiter 
med mikroskopi av SAF-fixerade 
prov.  Vi detekterade inga bakterier 
eller virus men hos 22 av 30 barn 
påvisades trofozoiter av D. fragilis. 

Dientamoeba 
fragilis  

– överskattaD kommensal eller unDerskattaD patogen?

Dientamoeba fragilis är en vanligt förekommande tarmparasit  
med en omdiskuterad etiologisk roll vid magbsvär som magsmärtor,  

diarre och lösa avföringar.

d

Tabell 1 Åldersstratifierad prevalens (%) (antal positiva/antal negativa) av  
Dientamoeba fragilis med mikroskopi.

Totalt 0-5 år 6-10 år 11-15 år > 16  år

Skola A 60 (180/299) 45 (32/70) 79 (60/76) 50 (7/14) 58 (81/139)

Skola B 60 (53/89) 43 (13/30) 68 (40/59) n.a n.a

Kliniska 
prover 2012

15 (1209/7684) 18 (210/1176) 48 (410/847) 20 (125/613) 9 (464/5048)

n.a= inte analyserat.

Resultaten föranledde en större 
undersökning av D. fragilis där alla 
elever, och senare all personal samt 
syskon och föräldrar erbjöds prov- 
tagning för parasiter inklusive tejp- 
test för Enterobius vermicularis 
(springmask). Vi undersökte även 
prov från barn i samma ålder från 
en annan skola (Skola B) i Jönkö-
ping för att jämföra, samt jämförde 
resultaten med de för kliniska 
prover under 2012. Föräldrar till 
barnen fick fylla i enkäter framtagna 
tillsammans med dåvarande smitt- 
skyddsinstitutet med frågor om 
gastrointestinala symptom, aktivi-
teter och matvanor under de senaste 
månaderna. Totalt analyserades  
388 faecesprov med mikroskopi för 
tarmparasiter samt en multiplex-
PCR för D. fragilis, Giardia 
intestinalis, Cryptosporidium spp 
och Entamoeba histolytica/dispar. 
För E. vermicularis analyserades 80 
tejptest med mikroskopi och PCR. 

D. fragilis trofozoiter detekterades 
i mikroskopi av okoncentrerade 

avföringsprover i 60, 60 och 15% 
av proverna från skola A, skola B 
och i kliniska prover, respektive 
(tabell 1). E. vermicularis ägg 
detekterades i 26% av proverna. 
Prevalensen av D. fragilis var 95% 
(20 av 21) i de positiva för E. 
vermicularis och 69% (41 av 59) i de 
negativa för E. vermicularis (p = 0,03). 
I koncentrerade avföringsprov 
detekterades Blastocystis hominis i nio 
barn och 30 vuxna i skola A och i 
fyra barn från skola B ; inga andra 
patogena parasiter eller maskar 
hittades. I de kliniska proven 
detekterades 30 E. histolytica/dispar, 
90 Giardia intestinalis, 29 Cryp-
tosporidium spp och 55 maskägg 
eller larver och 787 B. hominis.

Totalt besvarades 162 enkäter. 
Inget samband mellan infektion 
och kontakt med djur eller matva-
nor kunde hittas. Ett samband 
mellan infektion med D. fragilis 
och magbesvär kunde statistiskt  
beräknas enligt tabell 2. 

Tabell 2. Relation mellan magbesvär och Dientamoeba fragilis-infektion.

magbesvär
D. fragilis

ej magbesvär
D. fragilis

p-värde*

n Ja Nej Ja Nej

Skola A 102 66 10 4 22 <0.000

Skola  B 60 26 6 6 22 <0.000

* Jämförande av prevalensen hos symptomatiska och asymptomatiska.
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Analys med PCR detekterade inga  
G. intestinalis, Cryptosporidium spp 
eller Entamoeba histolytica/dispar men 
det totala antalet positiva för D. fragilis 
ökade från 233 till 281.

Enterobius vermicularis ägg detekte-
rades i 21 av 80 tejptest. För vidare 
analys avlägsnades tejpbiten från 
objektsglaset och behandlades med 
etylacetat i 1h i en skakapparat. 
Därefter avlägsnades tejprester och 
provet centrifugerades, tvättades  
och steriliserades med PBS i två steg 
och sedan med natriumhypoklorit.

Samtliga pellets och de slutliga 
tvättlösningarna prebehandlades med 
lysering (finns beskriven i artikeln) 
innan DNA-extraktion.

Samtliga 21 prov var positiva för  
E. Vermicularis-DNA. D. fragilis-DNA 
detekterades i 18 av 21 prov innehållande 
springmaskägg vilket starkt tyder på 
att D. fragilis fanns inuti maskäggen 
(tvättlösningarna var i alla fall utom  
ett negativa vilket betyder att ytan på 
äggen inte var kontaminerad med  
D. fragilis-DNA), och vilket i sin tur 
indikerar att transmission kan ske med 
hjälp av ägg från springmask, vilket 
kan få betydelse i prevention och 
behandling av D. fragilis-infektioner.

Slutsatserna av våra studier[7, 8] är  

att PCR är känsligare än mikroskopi 
för detektion av D. fragilis samt att det 
finns ett samband mellan springmask 
och D. fragilis-infektion. Jag ämnar 
fortsätta transmissionsstudien genom 
att odla D. fragilis från springmaskägg 
för att klargöra att D. fragilis är levande 
inuti äggen. Den etiologiska betydelsen 
av D. fragilis infektion vid magbesvär 
behöver studeras mer, men enligt våra 
resultat kan D. fragilis ha betydelse då 
vi fann att en signifikant högre andel 
av barn med D. fragilis hade magbesvär 
än barn som inte hade D. fragilis.  
Om D. fragilis har en etiologisk roll i 
magbesvär speciellt hos barn behöver 
nya behandlingsrekommendationer tas 
fram. Magbesvär är en av de vanligaste 
orsakerna till att patienter söker vård. 
Med hjälp av Next generation sequen-
cing (NGS) hoppas vi i vidare studier 
kunna kartlägga de gener som kan 
koda för olika proteiner och enzymer 
som kan ge upphov till inflammation 
och symptom. Eftersom D. fragilis är 
så vanligt, finns det ett behov från 
sjukvården att kartlägga och utvärdera 
betydelsen av infektionen för att 
undvika både eventuell överbehand-
ling och eventuell underbehandling/
felbehandling.
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kan du gissa bakterien? 
Rätt svar  
på sid. 34

Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Forskare vid Sahlgrenska akademin har utvecklat en ny 
metod som gör det möjligt att upptäcka hjärnskador 
hos patienter utan att behöva utföra lumbalpunktion. 

Genom att mäta nivåerna av Neurofilament light 
protein, NFL, i blodet fann man allvarlig påverkan på 
centrala nervsystemet vid HIV-associerad demens. 
Också skador med diskreta symptom kunde upptäckas. 

Förhöjda nivåer av proteinet kan hittas i cerebro-
spinalvätska vid sjukdomar som stroke och visa typer 
av demenssjukdomar. Tidigare studier har visat att 
NFL i ryggvätskan kan användas som markör för att 
detektera påverkan på det centrala nervsystemet vid 
HIV.

– Vi upptäckte att nivåerna av NFL i blodet speglar 
nivåerna i ryggvätskan, vilket gör det möjligt att 
detektera neuronskada i blod, säger Magnus Gisslén, 
professor vid Sahlgrenska akademin.

Mängden av NFL i blodet kan bestämmas hos både 
friska och sjuka patienter och nivåerna stiger vid en 
skada. I framtiden hoppas forskarna att metoden 
kommer att kunna användas istället för lumbalpunk-
tion för att också upptäcka andra sjukdomar som 
påverkar det centrala nervsystemet.  

ny metod för upptäckt av 
hjärnSkada med blodprov

proTeiNMöNsTer 
ökar kunskap om sepsis 
Med hjälp av masspektrometri har forskarna i Lund utvecklat ett sätt  
att mäta hundratals proteiner i ett blodprov. I studien har de kartlagt 
majoriteten av alla proteiner som finns i hjärta, lungor, lever, mjälte och 
blodkärl samt noterat vilka proteiner som är specifika för ett visst organ. 

– Ser man då i ett blodprov att mängden av proteiner från ett visst 
organ ökar, så tyder det på en skada på detta organ. Metoden ger en bild 
av de molekylära händelserna under sjukdomsförloppet och möjligheten 
att i samma analys studera hur olika organ påverkas, förklarar Erik 
Malmström, forskare och AT-läkare, Lunds universitet. 

Nu ska studier på mänsklig vävnad göras där proteinmönster från 
frisk vävnad tagna från olika organ ska jämföras med motsvarande 
vävnad hos sepsispatienter. 

– Det är så mycket vi inte vet om sepsis. Varför reagerar inte alla 
patienter på samma sätt – varför är det till exempel olika organ som blir 
värst skadade hos olika patienter? Leder olika bakterier till olika sjuk-
domsförlopp? Kan man dela in patienterna i olika undergrupper, eller 
bakterierna, eller leder varje ny kombination av patient och bakterie till 
en särskild form av sepsis? säger Erik Malmström i ett pressmeddelande.

Nu finns ett så kallat snabbspår, som ska leda till snabbare etablering av 
nyanlända i Sverige, presenterat för de 21 reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena. 

Tanken är att kompetensen hos de nyanlända ska användas rätt samtidigt 
som hälso- och sjukvården får hjälp med kompetensförsörjningen. Snabbare 
kontroll av kunskap, svenskautbildning relevant för yrkesområde och 
möjlighet att komplettera sin utbildning vid behov, är några av de delar 
som omfattas av snabbspåren. 

Snabbspåren för olika yrkeskategorier lanserades på initiativ av rege- 
ringen och sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, arbetsgivarorganisa-
tioner och fackförbund. 

trailer iStället 
för buSS vid 
blodgivning 

I februari kommer Akademiska 
sjukhusets blodtappningsbuss 
att ersättas med en trailer på 
större tappningsställen  i Upp-
land, Gävleborg, Dalarna och 
Västmanland. Med trailern får 
medarbetarna en rymligare och 
bättre arbetsmiljö och egen 
strömförsörjning ger möjlighet 
att placera trailern på fler upp-
ställningsplatser jämfört med 
bussen. 

40 procent av blodgivningen 
vid Akademiska sjukhuset sker 
mobilt via blodbussen. Den 
mobila enheten besöker varje 
tappningsställe två till tre gånger 
per år.

SnabbSpår till jobb 
för nyanlända 

11LaBoraTorIeT  Nr 1 • 2016



TeMa: uTBiLdNiNg & karriär 

D

LaBoraTorIeT  Nr 1 • 201612

TeMa: uTBiLdNiNg & karriär 

13LaBoraTorIeT  Nr 1 • 2016

et är onsdag eftermiddag 
och travdag på Nordens 
största travarena när jag 
träffar Cecilia Angehed. 
Bakom travbanan och strål- 
kastarljusen, vid Hästsjuk-
huset Solvalla, har labora- 

toriet kvällsöppet när det är dags 
för tävling. 

– Just travkvällar är det många 
som tar med sig prover till labora-
toriet och jag känner att jag gör 
nytta när jag jobbar kväll en dag i 
veckan, berättar hon och förbere-
der kvällens prover för analys. 

Som egenföretagare bestämmer 
hon själv över sin arbetstid, en 
frihetskänsla som är svår att slå. 
Hur en vanlig arbetsdag ser ut när 
man driver ett eget laboratorium 
brukar varierar och kan innehålla 
allt från provtagning på hästar och 

administrativt arbete till kvalitets-
arbete. Och vissa dagar analyserar 
hon inga prover alls.

– Att arbeta varje dag från åtta 
till fem har aldrig riktigt passat 
mig, så att rå över sin egen tid är 
absolut det bästa med att driva ett 
eget företag, säger hon.

Det är nu ganska exakt ett år sedan 
Cecilia Angehed såg en jobbannons 
för en tjänst som biomedicinsk 
analytiker på Hästsjukhuset 
Solvallas laboratorium. Det lät 
spännande, men hon hade redan 
ett toppenjobb på Bagarmossen 
laboratorium. Å andra sidan har 
hon alltid varit intresserad av och 
velat arbeta med hästar. 

– Jag ringde för att fråga lite mer 

om tjänsten bara, och plötsligt satt 
jag på en arbetsintervju där jag 
kände att det här verkar riktigt kul. 

Resten löste sig ganska snabbt 
efter arbetsintervjun. För Cecilia 
Angehed var det en självklarhet  
att om hon skulle börja arbeta på 
laboratoriet så ville hon, precis som 
de fem veterinärerna på sjukhuset, 
göra det i egen regi och starta ett 
företag.  

– Jag har drivit egna företag 
förut så jag var inte helt ny på det 
området och jag kände att det vore 
roligt att prova. Veterinärerna på 
sjukhuset hade laboratoriet som ett 
gemensamt handelsbolag med en 
anställd men jag ville göra det själv. 
Och för dem var det självklart att 
jag skulle jobba så eftersom de 
själva jobbar så, säger hon och 
skrattar. 

Hon driver ett  
eget laboratorium 

Biomedicinsk analytiker och egen företagare?  
Varför inte, tänkte Cecilia Angehed som sedan ett år tillbaka  

driver cean lab AB vid Hästsjukhuset Solvalla. 
Text: Jasenka Dobric

På laboratoriet som befinner sig  
en trappa upp på Hästsjukhuset 
Solvalla kan man, om man är 
uppmärksam nog, höra hästarnas 
steg när de förs in på kliniken för 
undersökning eller operation. 

Laboratoriets utbud av analyser 
är anpassat efter kunderna och 
består av hematologi-, parasitologi-
och klinisk kemi analyser. Bland 
kunderna finns, förutom sjuk- 
husets veterinärer och travhästägare, 
även distriktsveterinärer från 
närområdet och ridhästägare. 

– Det är mycket basdiagnostik 
jag arbetar med och väldigt lite 
sjuka hästar. De flesta är friska men 
kan vara i form eller ur form. Jag 
kan få ett prov på en häst som 
kanske har sprungit ett lopp som 
gick dåligt. Då kan det vara av 
intresse att undersöka om det finns 
något avvikande i blodproverna. 

Hon är välbekant och känner sig 
trygg med alla analyser hon arbetar 
med tack vare sex års erfarenhet av 
arbete på Specialistsjukhuset Ströms- 
holm och Regiondjursjukhuset 
Bagarmossen. Det faktum att hon 
också har varit 
kvalitetsansvarig 
på Regiondjur-
sjukhuset Bagar- 
mossens labora-
torium har 
underlättat den 
biten av arbetet på det egna 
laboratoriet. 

– För mig är det jätteviktigt att 
analyser jag utför håller hög standard 
samt att analysinstrumenten alltid 
är kalibrerade och kontrollerade. 
Jag utför även externa kontroller 
och kontrollerar anlysinstrumenten 
här mot analysinstrumenten på 
Regiondjursjukhuset Bagarmossens 

laboratorium. Då kan jag vara helt 
säker på att instrumenten håller 
hög standard.  

Att få allting att fungera opti-
malt på laboratoriet har varit av 
högsta prioritet, men sedan starten 

av företaget har 
Cecilia Angehed 
också hunnit 
investera i två 
nya analys- 
instrument, 
introducerat en 

ny analys, Serumamyloid A, samt 
infört så kallade hälsokontroller på 
hästar. Dessutom har hon marknads- 
fört cean ab för potentiella kunder. 

– Det har slagit ganska väl ut. 
De allra flesta som arbetar med 
hästar vet väldigt mycket om sina 
hästar som normaltemperatur, hur 
de äter och så vidare men väldigt 
lite om hästarnas normalvärden.  

”Jag har driviT egNa FöreTag FöruT  
så Jag var iNTe heLT Ny på deT  

oMrådeT och Jag käNde aTT deT vore 
roLigT aTT prova”.
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–Därför tycker många att hälso-
profilen är intressant för då kan 
man följa sina hästars värden som 
Hb, vita blodkroppar, albumin 
och kreatinin över tid och få alla 
värden samlade i en databas. 

Flera gånger under vårt samtal 
återkommer Cecilia Angehed till 
vikten av att hålla sig till den egna 
professionen genom att tydligt 
markera sitt kompetensområde. 
Något som ibland kan vara svårare 
när man som biomedicinsk ana- 
lytiker arbetar direkt mot kunder. 

– Ibland får jag frågor som jag 
inte har kompetens att svara på 
och jag måste vara noga med att 
veta var min gräns går. Frågor som 
vad ska vi göra med provsvar som 
hamnar utanför referensvärden, 
hänvisar jag till veterinärer. Jag  
kan jämföra blodprover och jag  
vet exempelvis hur normalvärden 
ser ut för en ridhäst och hur de  
ser ut för en travhäst, men när  
det kommer till behandling och 
åtgärder måste jag förklara att det 
inte är mitt kompetensområde. 

På frågan om det ibland kan 
vara ensamt att arbeta själv på ett 
laboratorium svarar hon att det 
nog hade känts ensamt om hon 
inte hade haft ett tätt samarbete 
med sjukhusets veterinärer som 
hon alltid kan rådfråga och disku-
tera allt som rör jobbet.  

– Utan att ha dem i ryggen hade 
jag känt mig ganska ensam, och 
visst kan jag sakna den avancerade 

NaMN cecilia angehed
uTBiLdNiNg högskoleingenjör i kemi och leg. biomedicinsk analytiker
gör driver ett eget laboratorium, cean aB, vid hästsjukhuset solvalla
BäsT Med aTT vara egeNFöreTagare Friheten 
säMsT administrativt arbete

diagnostiken på Bagarmossens 
sjukhus men jag trivs verkligen  
så bra här. Sedan har jag lärt mig 
otroligt mycket om hästens sjuk- 
domar och blivit ännu bättre på 
parasitdiagnostik. 

Och Cecilia Angehed har alla 
anledningar att känna sig nöjd. 
Företaget går bra och hon har 
lyckats med att öka både provvoly-
merna och antal kunder. Just nu 
arbetar hon med metodbeskriv-
ningar och har en biokemist som 
praktikant två dagar i veckan som 
funderar på att också utbilda sig till 
biomedicinsk analytiker. 

– I början tänkte jag att jag ska 
utöka analysutbudet och anställa fler 
men jag har insett att man också 
måste lyssna på kunden. Det finns 
ett basutbud av analyser som kund- 

erna efterfrågar och man måste 
tänka på ekonomibiten. Men det 
finns utrymme för nya analyser i 
analysinstrumenten vilket är jätte- 
bra inför framtiden. 

Det är ingen tvekan att Cecilia 
stormtrivs med sitt nya jobb och 
att många pusselbitar som kollegor, 
intresse för hästar och laboratorie-
arbete har fallit på plats. 

Har du någon gång tvivlat på 
ditt beslut? 

– Nej, faktiskt inte, säger hon. 
För mig var det självklart att 
laboratoriet också skulle vara ett 
eget företag. Jag vet sedan tidigare 
att hur många kalkyler du än gör 
och planerar så vet du inte hur det 
kommer att gå förrän efteråt. Man 
får se till att det går, så nej, jag 
tvekade aldrig. Det handlar om 
drivet och hur mycket man jobbar, 
säger Cecilia Angehed. 

Och jag tror henne.

analysutbudet består av hematologi-, parasitologi- och klinisk kemi analyser.
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Jag har FåTT eN TydLig arBeTsroLL  
där Jag veT vad MiN arBeTsgivare 

FörväNTar sig av Mig”.

TeMa: uTBiLdNiNg & karriär 

ouise Thorell är en av de sju biomedicinska ana- 
lytiker på Blekingesjukhuset i Karlskrona som i 
dag kan titulera sig som specialist. Hon är leg. 
biomedicinsk analytiker på avdelningen för Klinisk 
fysiologi och specialist inom ekokardiografi. 

– Jag har fått en tydlig arbetsroll där jag vet 
vad min arbetsgivare förväntar sig av mig. Också 

läkare som jag samarbetar med 
vet vilka ansvarsområden jag har 
och vad de kan förvänta sig av 
mig. Självklart är jag också väldigt 
nöjd med att jag får lön efter det 
ansvaret jag har, säger hon. 

Som specialistbiomedicinsk analytiker är Louise 
Thorell, tillsammans med överläkaren på avdelningen, 
ansvarig för ekokardiografiundersökningar. Personalen 
arbetar i team, oftast en biomedicinsk analytiker och 
en läkare, och specialisttjänsten har inneburit att hon 
inte bara skriver egna svar på undersökningar, utan 
också att hon slutsignerar dem och ansvarar för att 
väntetiderna hålls. 

– Jag har skrivit svar på undersökningar tidigare men 
skillnaden nu är att jag slutsignerar mina svar, vilket 
innebär att jag har ansvar för hela undersökningen. 
Vidare bestämmer jag också vilken modalitet jag ska 
använda vid undersökningar. Bedömer jag exempelvis 
att vi behöver undersöka en patient med kontrast- 
ekokardiografi så har jag befogenhet att göra det. 

Hennes uppdrag omfattar också 
implementering av nya metoder, 
handledning av biomedicinska 
analytiker och ST-läkare samt både 
intern och extern utbildning.  

– Jag jobbar väldigt mycket med 
att skapa kontakter med de övriga klinikerna på sjuk- 
huset för att vi ska kunna tillgodose deras behov.  
Och min vision är att alla som lär sig ekokardiografi-
undersökningar här ska bli riktigt duktiga. Alla 
biomedicinska analytiker som arbetar med  
ekokardiografi ska också kunna skriva svar, det är  
en önskan jag har. 

specialisttjänster  
gör yrket mer aTTrakTivT 

På Blekingesjukhuset har sju biomedicinska analytiker  
fått anställning som specialister. Det innebär ett tydligt ansvarsområde, 

högre lön och ett steg i rätt riktning för hela yrkeskåren. 
Text: Jasenka Dobric   Foto: Charlotte Nilsson/Bildbyrån

speciaLisTTJäNsTeN  
ska sökas oM eFTer Tre år 
Det är totalt tre specialisttjänster 
för biomedicinska analytiker som 
har inrättats på Blekingesjuk- 
husets Klinisk fysiologi och de 
övriga fyra på Klinisk kemi samt 
Klinisk patologi och cytologi. 
Louise Thorell tvekade inte att 
tacka ja till erbjudandet om 
specialisttjänsten som hon fick 
under våren förra året. 

– Jag har jobbat i fem år som 
biomedicinsk analytiker och jag 
har en grundkompetens som  
är väldigt hög, men jag har 
fortfarande mycket kvar att lära. 
Samtidigt gillar jag att ha krav  
på mig, det passar mig väldigt 
bra som person, säger hon. 

Louise Thorell är 29 år och 
yngst bland specialistbiomedi-
cinska analytiker på Blekinge- 
sjukhuset. Hon har en magister- 
examen i bild- och funktions- 
diagnostik och europeisk certi- 
fiering inom hjärtultraljud.  

– Specialisttjänsten är satt på  
tre år. Sedan får man söka om  
sin tjänst. Under tiden vill jag  
att ekokardiografiverksamheten, 
som är mitt ansvarsområde, ska 
fungera på ett bra sätt och så 
småningom vill jag introducera 
forskning inom området.   

ovaNLigT Med speciaLisTTiTeL  
äN så LäNge 
Att yrket inte har en formell 
specialistutbildning gör det 
svårare för biomedicinka ana- 
lytiker att stiga i graderna.  
Susanne Lungren, avdelnings- 

L

chef på Klinisk fysiologi,  
Blekingesjukhuset, är den  
som i mer än fem års tid har 
arbetat för att landstinget ska 
inrätta specialisttjänster med 
tillhörande löneutveckling för 
biomedicinska analytiker. Hon 
hoppas att specialisttjänster ska 
göra yrket mer attraktivt och 
underlätta rekryteringen av 
biomedicinska analytiker i 
framtiden.

– Vi måste få en formalisering 
av specialistutbildningen för 
biomedicinska analytiker. Under 
tiden får vi jobba i parallella spår. 
Vi börjar med att införa specia-
listtjänsterna och de biomedicin-
ska analytikerna kommer att ha 
förvärvad kompetens efter många 
år i yrket. Men i framtiden 
kommer en formell specialistut-
bildning att vara ett rimligt krav 
för att man ska kunna söka dessa, 
säger hon. 

Än så länge är landstinget i 
Blekinge och Region Örebro  
Län de enda som har skapat 
specialisttjänster för biomedicin-
ska analytiker, men på sikt är 
tanken att denna karriärsmöjlig-
het ska vara tillgänglig nationellt 
för hela yrkeskåren. Sedan två år 
tillbaka arbetar IBL och Vårdför-
bundet tillsammans för att införa 
en nationellt reglerad specialist-
utbildning för biomedicinska 
analytiker. 

– Jag är extremt glad att jag 
jobbar för ett landsting som har 
specialisttjänster för biomedicin-
ska analytiker och jag hoppas att 
vi får se en dominoeffekt där fler 
landsting tar efter, säger Louise 
Thorell.

Jag är extremt glad att jag jobbar för ett landsting
som har specialisttjänster för biomedicinska analytiker
och jag hoppas att vi får se en dominoeffekt där fler
landsting tar efter, säger Louise Thorell.
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I mer än 20 år har Labex Instrument levererat, 
installerat, utbildat personal, utfört förebyggande 
underhåll och reparerat centrifuger. Genom 
bl a. följande åtgärder arbetar vi aktivt mot 
att säkerställa driften av centrifuger inom den 
svenska sjukvården. 

Labex Instrument erbjuder:

 » Installation och utbildning i handhavande
 » Förebyggande underhållsavtal för att 

säkerställa funktion och säkerhet
 » En välutvecklad serviceorganisation med 

leverantörsutbildade och certifierade 
servicetekniker

 » Lånecentrifug vid reparation för att undvika 
driftstopp

 » 3 års garanti på alla centrifuger 

 

  INSTRUMENT AB

Specialister på Centrifugering, Frystorkning
och vakuumcentrifugering/Indunstning

Vi kan centrifugering

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

Väntan är över
Sigma 2-7

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

Koaguleringstimer - automatisera din 
process för tex serumprover  

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

Soft Close - motoriserat lucklås med 
automatisk öppning efter centrifugering  

3-års garanti - vi litar på våra tyska 
kvalitetscentrifuger 

Praktiska multibägare - för alla vanligt 
förekommande provrör 

Ersätter Sigma 2-6E fr.o.m. 2015-09-01
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T
anken är att studenterna exempelvis inte ska 
hålla i en ultraljudsprobe för första gången när 
de träffar en patient. På Fysiologiskt tränings-
centrum får de en chans att öva på olika under-
sökningsmoment under tiden de läser teoretiska 
kurser, säger Mikaela Qvarfordt, leg. biomedicinsk 

analytiker och utbildningssamordnare på Biomedicinska 
analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi, 
Karolinska Institutet.

Just nu pågår en uppdatering av utrustningen som 
finns på Fysiologiskt träningscentrum. Två gamla ultra- 
ljudsapparater har ersatts med två nya som möjliggör 
ultraljudsundersökningar av både kärl och hjärta. Nya 
arbetsprovsstationer har inhandlats och dessutom finns 
en helkroppspletysmograf för spirometri tillgänglig. 

– I januari fick vi också en så kallad hjärtsimulator, 
som är en dockkropp som man kan använda till 
ultraljudsundersökningar av hjärtat och samtidigt se 
3D-bilder live. Denna avancerade teknik är av stort 
pedagogiskt värde. På hjärtsimulatorn kan även ultra- 
ljud via matstrupen, så kallad TEE, utföras. Denna 
undersökning, som är semi-invasiv, kan upplevas som 
jobbig för patienten och det är en stor fördel för 

studenterna att först kunna öva in undersökningsproce- 
durerna innan kontakt med patient. Hjärtsimulatorn 
är den första som säljs i Sverige, säger Karin Bouma, 
universitetsadjunkt på Biomedicinska analytiker- 
programmet, inriktning klinisk fysiologi, Karolinska 
Institutet.

övNiNg ger FärdigheT  
I dag får studenterna introduktion av de praktiska 
momenten på Fysiologiskt träningscentrum men de 
har även möjlighet att använda utrustningen för att 
träna på egen hand och tillsammans. Att i en lugn 
miljö få träna sina färdigheter borde resultera i en 
ökad trygghet i mötet med patienten. Och att det 
finns behov av att öva mer på att utföra fysiologiska 
undersökningar är en ständigt återkommande  
synpunkt på kursutvärderingarna. 

– Nu har vi verkligen prioriterat och jobbat för  
att bygga upp ett träningscentrum med modern 
utrustning kompatibel med utrustningen som finns  
på klinikerna. Och det tycker studenterna är toppen, 
säger Mikaela Qvarfordt.

Ny saTsNiNg på FysioLogiskT 

TräNiNgsceNTruM 
På Fysiologiskt träningscentrum vid Karolinska Institutet får studenterna  
möjlighet att träna på praktiska moment inför framtida patientmöten.  

Det gör dem bättre förberedda inför den verksamhetsförlagda utbildningen  
samtidigt som en del av utbildningsansvaret lyfts från handledarna på kliniken. 

Text: Jasenka Dobric

– Studenterna ska inte behöva repe- 
tera handhavandet när de påbörjar 
sin VFU-period. Vi ser det som en 
jättemöjlighet för studenterna att 
kunna i lugn och ro testa utrust-
ningen och öva, säger Karin Bouma. 

Hon berättar att det har blivit 
allt svårare att ordna VFU-platser 
för programmets studenter. Klini-
kerna tampas med kraven på ökat 
antal undersökningar samt kortare 
undersökningstider.

– Vi får direkt respons från 
klinikerna om hur de tycker att 
studenterna är förberedda och vi 
har fått viss kritik för att biomedi-
cinska analytikerstudenterna inte 
är tillräckligt tekniskt kunniga när 
de kommer till sina VFU-place-
ringar. Därför satsar vi på Fysiolo-
giskt träningscentrum och hoppas 
att det kommer att underlätta hand- 
ledarnas arbete också, säger hon. 

TräNiNgsMöJLigheTer För 
yrkesverksaMMa 
På utbildningssidan finns nu 
planer på att använda Fysiologiskt 
träningscentrum för att examinera 
vissa praktiska moment som ibland 
kan vara svåra att styra vid exami-
nation på klinikerna. 

– Det blir omöjligt att ha ett 
standardiserat prov för 22 studenter 
då vi inte kan påverka patientflödet. 
Sjukdomsbilden varierar och ibland 
är det väldigt lätt att få bra ultra-
ljudsbilder och ibland helt omöjligt. 
Vid examinationstillfällen på trän- 
ingscentrum kan vi med hjälp av 
simulatorn välja bland olika pato- 
logiska tillstånd och låta studenterna 
genomgå samma examination. Detta 
leder till en mer rättvis examination 
och bidrar till en kvalitetssäkring av ut- 
bildningstillfället, säger Karin Bouma. 

”hJärTsiMuLaTorN är deN FörsTa  
soM säLJs i sverige.”

Men i framtiden är tanken att träningscentrumets moderna utrustning, 
som än så länge används inom forskning och utbildning, även ska kunna 
utnyttjas av yrkesverksamma biomedicinska analytiker och ST-läkare på 
Fysiologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset samt möjliggöra 
för extern utbildning av olika yrkesgrupper inom klinisk fysiologi.

– Det är vår vision att Fysiologiskt träningscentrum ska användas i 
större omfattning och vara till nytta för både studenterna och sjukhus-

personalen, säger Karin Bouma. 

Genom att öva på att utföra fysiologiska undersökningar på Fysiologiskt träningscentrum är 
studenterna bättre förberedda inför patientmöten under den verksamhetsförlagda utbildningen.
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magisterutbilDningen  
i cytologi är tillbaka hösten 2016

Under de senaste två åren har inga nya cytodiagnostiker utbildats  
i Sverige då landets enda cytologiutbildning vid Karolinska Institutet 

har legat på is. Men höstterminen 2016 är magisterutbildningen  
i diagnostisk cytologi tillbaka, i en uppdaterad version. 

Text: Jasenka Dobric, Foto: Samuel Westergren 

et som skiljer den nya utbildningen 
från den gamla är att vi har inklu-
derat kurser i vetenskaplig meto-
dik, kvalitetssäkring och molekylär 
diagnostik i programmet, säger 
Gareth Morgan, tidigare studie- 
rektor för magisterprogrammet i 

diagnostisk cytologi, Karolinska Institutet. 
Dessa delar var på olika sätt inkorpore-

rade i den gamla utbildningen också men 
har utökats och förstärkts i den nya utbild-
ningsplanen. Arbetsgruppen som har 
arbetat med utformningen av magisterut-
bildningen i diagnostisk cytologi har haft 
som mål att anpassa programinnehållet till 
de snabba förändringar som sker inom 
verksamhetsområdet. 

– De molekylärbiologiska metoderna  
får allt större plats inom diagnostiken och 
övergång till vätskebaserad cytologi samt 
införande av HPV-testning förändrar både 

arbetssätten på laboratorier och cytodiag-
nostikernas roll, och det har vi tagit hänsyn 
till. Vi ska utbilda framtidens cytodiagnos-
tiker, säger Gareth Morgan. 

hur tror du att cytodiagnoStikernaS 
roll på laboratorier kommer att  
förändraS? 
– Det sker en utveckling av cytodiagnosti-
kernas roll just nu. Både den diagnostiska 
och tekniska utvecklingen medför att 
cytodiagnostiker får andra arbetsuppgifter 
som är intressanta, krävande och utveck-
lande på ett positivt sätt. Behoven av att 
mikroskopera och tolka de morfologiska 
förändringarna hos till exempel gynekolo-
giska cellprov är inte lika stora i dag som 
de var bara för fem år sedan, men å andra 
sidan utvecklas immunocytokemiska- och 
molekylärbiologiska metoder. 

Andra kurser som ingår i utbildningen är 

goda FraM-
TidsuTsikTer
I Fackförbundet 
Sacos långsik-
tiga prognos som 
sträcker sig fram 
till 2018 förväntas 
cytodiagnosti-
ker möta liten 
konkurrens om 
jobben. Det gäller 
både nyexamine-
rade och erfarna 
cytodiagnostiker. 
Anledningen är  
att många cyto- 
diagnostiker går  
i pension de 
närmsta åren 
samtidigt som det 
utbildas alltför få 
i yrket.

Källa: Framtids-
utsikter, Arbets-
marknaden för 
akademiker 2018 

”vi ska uTBiLda FraMTideNs  
cyTodiagNosTiker.”

patologi, gynekologisk cytologi, diagnostisk 
cytologi av urinvägarna och respirationsor-
ganen samt diagnostisk aspirationscytologi. 
Utbildningen avslutas med ett examens- 
arbete om 15 hp i diagnostisk cytologi.  

högt Söktryck väntaS 
Det kommer att finnas totalt 20 utbild-
ningsplatser och behöriget att söka den 
ettåriga utbildningen till cytodiagnostiker 
har biomedicinska analytiker med en 180 
hp examen, inriktning laboratoriemedicin 
eller motsvarande. Förutom det ska de 
sökande även skicka in ett motiveringsbrev. 

Och Gareth Morgan tror på fortsatt 
högt söktryck till utbildningen. Vårterminen 
2013, när beslutet om att utbildningen 
skulle ställas in kom, konkurrerade 26 
förstahandssökande om totalt 15 utbild-
ningsplatser. 

 – Söktrycket blir ganska högt, tror jag. 
Vi får regelbundet både mejl och telefon-
samtal från biomedicinska analytiker och 
även från chefer som vill vidareutbilda sin 
personal, så intresset för utbildningen är 
stort. 

hur Ser du på behovet av  
cytodiagnoStiker i framtiden? 
– Tittar vi på statistiken så är efterfrågan  
på cytodiagnostiker inom den närmaste 
framtiden stor och vi står inför stora 
pensionsavgångar. Men samtidigt ser vi  
att arbetsgivarna inte väljer att ersätta alla 
cytodiagnostiker som har gått i pension. 
Utvecklingen har inneburit att laboratorier 
kanske klarar sig med några färre cytodiag-
nostiker i framtiden, säger Gareth Morgan. 
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IBL: s Vetenskapliga råd har återupptagit arbetet med kompetens- 
beskrivningen för biomedicinska analytiker. Under januari månad 
träffades representanterna för att diskutera idéer och upplägget inför  
det kommande arbetet med dokumentet. 

Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra yrkesgruppens 
professionella kunnande och roll inom olika verksamhetsområden. 
Dokumentet ska bidra till att säkerställa kompetens för en god och 
säker vård och ska kunna användas som stöd för arbetsgivaren vid 
rekrytering av biomedicinska analytiker både inom hälso- och sjukvården 
och inom andra verksamhetsområden. Kompetensbeskrivningen ska 
också kunna användas som underlag vid universitet och högskolor vid 
planering av utbildningens innehåll.

Kompetensbeskrivningen för biomedicinska analytiker beräknas vara 
klar våren 2016.

kompetensbeskrivning för  
biomedicinska analytiker

Den 28-29 september kommer Diagnostikforum, den nationella 
mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker, att hållas i Örebro. 
Åren 2012-2014 har konferensen arrangerats i Jönköping och 
lockat runt 400 deltagare vid varje tillfälle. 

Planeringsarbetet pågår för fullt och deltagare, föreläsare och 
utställare har ett spännande program inom laboratoriemedicin, 
klinisk fysiologi och veterinärmedicin att se fram emot med 
plenarföreläsningar, parallella sessioner och workshops.

 Biomedicinska analytiker som önskar presentera sina forsk-
ningsarbeten, avhandlingar, examensarbeten, utvecklingsarbeten, 
kvalitetsförbättringar eller liknande är välkomna att delta med en 
vetenskaplig poster eller muntlig presentation.

Mer information kommer att finnas på www.ibl-inst.se inom kort. 
Boka den 28-29 september redan nu och hoppas att vi ses i Örebro!

diagNosTikForuM  
i öreBro hösTeN 2016

Under medlemsmöten har representanter från IBL:s 
styrelse informerat om organisationens tre viktigaste frågor 
och diskuterat det fortsatta arbetet med våra medlemmar. 

iBL:s Tre vikTigasTe Frågor:

specialistutbildning för biomedicinska analytiker 
Tillsammans med Vårdförbudet arbetar IBL för inrättandet 
av en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska 
analytiker på avancerad nivå. 

kursverksamhet
Höja biomedicinska analytikers kompetens genom att 
arrangera kurser för alla inriktningar.   

synliggöra yrket
Tyvärr leder bristen på biomedicinska analytiker till att 
vissa arbetsgivare väljer att ersätta vår profession med andra 
yrkesgrupper. Då gäller det att synliggöra kärnan i våra 
arbetsuppgifter för att säkerställa patientsäkerheten. Vilka 
arbetsuppgifter kräver en legitimerad biomedicinsk analytiker 
och vilka kan utföras av en annan yrkeskategori? 

Dessutom är planen att utveckla IBL som en organisation 
för alla biomedicinska analytiker med flera sektioner, nätverk 
och forum. Läs mer om Sektion för klinisk fysiologi på 
sidan 28 samt Handledarnätverket och Nätverket för 
biomedicinska analytiker inom djursjukvården på sidan 32.

Vi kommer att fortsätta möta medlemmar under 2016 och 
besöka Uppsala, Borås och fler städer står på tur. Hör gärna 
av er om ni vill ha ett IBL-besök på er arbetsplats.

kansli@ibl-inst.se

iBL på TurNÉ

IBL arbetar för att stärka professionens 
status och för att stödja och utveckla den 
kunskap och kompetens som finns hos 

biomedicinska analytiker.

IBL ARBETAR FÖR 
BIOMEDICINSKA 

ANALYTIKER!

IBL: INSTITUTET 

FÖR BIOMEDICINSK 

LABORATORIEVETENSKAP

Den började i höstas med målet att möta organisationens medlemmar 
runt om i landet. Hittills har IBL besökt Göteborg, Stockholm,  

Örebro, Karlskoga och träffat både yrkesverksamma biomedicinska 
analytiker och studenter.etik för  

biomedicinSka  
analytiker 
Skulle ni vilja delta i en etikwork-
shop där man får öva på etisk 
reflektion? IBL:s Etiska kommitté 
planerar att arrangera workshops  
i etik under höstens Diagnostik- 
forum i Örebro 28-29 september. 

Etiskt material för biomedicinska 
analytiker, som IBL och Vårdför-
bundet gemensamt har tagit fram, 
kommer att användas under work- 
shopen. Materialet består av två delar: 
en kortlek med etiska dilemman 
från laboratoriemedicin och klinisk 
fysiologi samt en broschyr med 
verktyg för etisk reflektion och en 
idébank för hur man kan arbeta 
med etik på arbetsplatsen.

Vid frågor om det etiska arbetsmate-
rialet kontakta Gabriella Lillsunde 
Larsson, gabriella.lillsunde-larsson@
regionorebrolan.se
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slutet av november 2015, under ett par gråkalla 
dagar med snö i luften, träffades vi i regi av 
konferensföretaget Conductive AB på ett konfe-
renshotell i Stockholm. Biomedicinska analytiker, 
läkare och chefer från olika delar av landet möttes 
för att få inspiration och kunskap om bland annat 
verksamhetsutveckling och biomedicinska analytikers 

utveckling och specialisering. Förutom det jag nämner 
nedan, fick vi presentationer om ekokardiografins utveck- 
ling och möjligheter, samt patientfall och fallgropar 
inom diagnostiken av Reidar Winter och Ulf Thilén, 
samt hur biomedicinsk analytikerutbildningen är 
upplagd på Karolinska institutet av Karin Bouma. 
Dag två avslutades med en separat workshop om 
karotisdiagnostik med ultraljud på avancerad nivå, 
ledd av Tomas Jogestrand.

Från IBL deltog både ordförande Agneta Colliander 
och styrelseledamot Susanne Lundgren bland talarna, 
Susanne höll även ihop konferensen som moderator. 
Båda två pratade om biomedicinska analytikers 
utveckling och möjligheterna som finns i specialise-
ring inom yrket, något som båda har erfarenhet av. 
Både Blekinge läns landsting, där Susanne Lundgren 
är verksam, och Region Örebro län där Agneta 
Colliander jobbar, har ansett sig inte kunna vänta in 
en nationell, formell utbildning av specialiserade 
biomedicinska analytiker, utan har på eget vis utformat 
specialisttjänster på ett sätt som har passat verksamheten. 
I dagsläget finns det sju tjänster för specialistbiomedi-
cinska analytiker på Blekingesjukhuset, inom såväl 
klinisk fysiologi som klinisk kemi och patologi/

cytologi. Vid Universitetssjukhuset i Örebro finns det 
två biomedicinska analytiker som går specialistutbild-
ning inom klinisk fysiologi, och åtta personer som 
påbörjat eller klarat av specialistutbildningen inom 
olika grenar av laboratorievetenskap. Gemensamt för 
båda orterna är att man har sett över vilka arbetsupp-
gifter som finns och vilken kompetens som finns i 
medarbetargruppen och utnyttjat denna för att få ett 
så starkt och kompetent team av medarbetare som 
möjligt. Konkurrensen vid rekrytering, och bristen  
på biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi 
och även kliniska fysiologer, skulle kunna tänkas vara 
drivkrafter för att ta fram tydliga karriärvägar och 
kompetensutvecklingsmöjligheter på fler klinisk 
fysiologiska laboratorier i landet.

Verksamhetschefen för klinisk fysiologi i Karlstad, 
Charlotte Johansson, berättade om sina erfarenheter 
av det stora förbättringsarbete som gjorts på avdel-
ningen. Efter att ha sett över alla delar av arbetet, kan 
man bland förbättringarna nämna minskade köer till 
undersökningarna, minskad sjukfrånvaro från 12%  
till nu ca 5% och ökad delaktighet för medarbetarna, 
något som de flesta ser mycket positivt på.  

Charlotte tipsar om tre saker för att lyckas: 
1) Jämna flöden! Vissa undersökningar kan  

exempelvis ombokas via 1177.se:s e-tjänster,  
det som tidigare hette Mina vårdkontakter. 

2) Alla ska se och förstå helheten. 
3) Att vara en lärande organisation där man ständigt 

lär nytt.

    framtiDens  
kliniska  
        fysiologi

Missade ni Framtidens kliniska fysiologi-konferensen?  
Här kan du läsa mer om konferensens inspirerande föreläsningar och diskussioner. 



kriStin lovén
kristin Lovén, biomedicinsk analytiker inom klinisk 

fysiologi och styrelseledamot i iBL. 
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Från Equalis deltog Pernilla Jacobsson, som berättade 
om kvalitetssäkringsarbetet som görs idag, och hur det 
kan tänkas se ut i framtiden. Equalis har 100 program 
för extern kvalitetssäkring inom nitton olika ämnes-
områden, fyra av dessa inom klinisk fysiologi (arbets- 
och lungfysiologi, ekokardiografi, fysiologisk kärldiag-
nostik och nuklearmedicin). Med den utveckling som 
sker av apparatur inom klinisk fysiologi, kan det vara 
viktigt att ställa sig frågan: “Mäter vi det vi tror att vi 
mäter, eller ger maskinen oss ett resultat som vi tror är 
det vi mäter, baserat på äldre teknik?”
 Deltagarna på konferensen tog upp att man ibland 
saknar ett tydligt “rätt svar” på utskicken som görs inom 
klinisk fysiologi, och Pernilla välkomnar att verksam-
heterna hör av sig med såväl frågor som önskemål till 
Equalis.

Ett globalt perspektiv på sjukdomsförebyggande 
arbete fick vi när Peter Friberg, professor och över- 
läkare inom klinisk fysiologi, Göteborgs Universitet, 
tog sig an ämnet. Han presenterade en mängd studier 
för att visa oss hur sjukdomsläget i världen ser ut, och 
fick oss att fundera över hur det påverkar oss i vårt 
arbete. I topp på listan över anledningar som får oss att 
dö i förtid ligger fortfarande ischemisk hjärtsjukdom 
och cerebrovaskulär sjukdom, medan andra faktorer har 
ändrats kraftigt bara de senaste 20-30 åren. Finns det 
sätt att upptäcka riskfaktorerna tidigt, och bromsa sjuk- 
domarna innan symptomen uppträder? Vilka under-
sökningsmetoder finns som är tillräckligt stabila för att 
göra detta, och vems är ansvaret för att de i så fall införs?

Gruppdiskussionen “Vem gör vad inom klinisk 
fysiologi i framtiden?” gav en inblick i olika aspekter 
av klinisk fysiologi som berör oss på våra arbetsplatser. 
Några ord som flera lyfte var kompetensutveckling och 
kvalitetssäkring, liksom kompetensförskjutning där 
biomedicinska analytiker tar sig an mer kvalificerade 
arbetsuppgifter, och därmed lämnar ifrån sig arbets-
uppgifter till någon annan yrkeskategori. En önskan 
om samsyn inom klinisk fysiologi i Sverige framkom, 
och hur vi bäst gör för att nå dit återstår att se.

IBL har ambitionen att under året starta en sektion 
för klinisk fysiologi. Där skulle frågor som rör oss 
biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi och 
vår kompetensutveckling med mera kunna tas upp 
och bearbetas. Detta skulle kunna vara en bra grund 
för en samsyn inom klinisk fysiologi i hela landet. Jag 
hoppas att vi är många biomedicinska analytiker från 
olika delar av landet och med olika erfarenheter, som 
kan forma den här sektionen till något verkligt bra!

Sektion för kliniSk fySiologi
IBL vill starta en sektion för klinisk fysiologi, där frågor som rör området kan behandlas. Kurser, nätverkande, 
stipendier och utbildningsfrågor inom klinisk fysiologi är sådant som kan tänkas beröras av sektionen. Vill du 
vara med och engagera dig i sektionens styrelse? 
Kontakta i så fall Cecilia Ozolins på ceciliaozolins@gmail.com

I slutet av 2015 anordnade IBL tillsammans 
med Vårdförbundet och Svensk Förening 
för Röntgensjuksköterskor ”Novemberkon-
ferens” med temat: specialistutbildning för 
biomedicinska analytiker och röntgensjuk-
sköterskor. Målgruppen var bland annat 
chefer inom laboratoriemedicin och klinisk 
fysiologi samt representanter för biomedi-
cinska analytikerprogrammen från landets 
universitet och högskolor. 

– Vi behöver nationell samsyn i frågan om 
behovet av specialistutbildning för biomedi-
cinska analytiker som är en viktig del när  
det gäller vårdens kompetensförsörjning. 
Specialistutbildningen är också viktig ur 
flera andra aspekter, som karriärväg, löne- 
utveckling och att göra yrket mer attraktivt, 
säger Anne Berndt, leg. biomedicinsk 
analytiker och förbundsombudsman på 
Vårdförbundet. 

Under den två dagar långa konferensen 
fick deltagarna lyssna på hur man har arbetat 
med frågan i Norge samt på goda exempel 
från verksamheter som på olika sätt har till- 
varatagit yrkesgruppernas specialkompetens. 
Deltagarna fick även chans att diskutera 
definitionen av en specialist och arbetsupp-
gifter kopplade till en specialistbefattning.   

speciaLisTuTBiLdNiNg För  
biomedicinska analytiker

Vad är en specialistbiomedicinsk analytiker och vilka arbetsuppgifter ska en specialist  
inom vår profession ha? Det var några av frågorna som deltagarna på Novemberkonferensen,  

som IBL och Vårdförbundet anordnade tillsammans, fick chansen att diskutera. 
Text: Jasenka Dobric

anne Berndt
anne Berndt, leg. biomedicinsk analytiker och 
förbundsombudsman på vårdförbundet. 

hur går vi vidare?
Arbetet med specialistutbildning för yrkes-
gruppen har legat högt på IBL:s och Vård-
förbundets agenda i två års tid men det har 
också varit viktigt att involvera verksamheter 
för att kunna formulera både nuvarande och 
framtida kompetensbehov samt lärosäten.

 – Lärosäten var tydliga med att vi inte 
bör avvika för mycket från strukturen som 
specialistutbildningar för sjuksköterskor har, 
något vi alla är överens om. Där har vi ett 
gott exempel att följa, säger Anne Berndt. 

 Nästa steg handlar om att ta fram en 
handlingsplan för det fortsatta arbetet med 
att inrätta en nationellt reglerad specialist- 
utbildning för biomedicinska analytiker. 
Vårdförbundet och IBL räknar med att ha 
ramarna klara under våren.  

– Det handlar om att skapa tryck i frågan, 
både hos vårdens verksamheter och univer- 
sitetsvärlden och inte minst hos våra  
medlemmar, säger Anne Berndt. 

speciaLisT- 
TJäNsTer  
i LaNdeT 
*Landstinget 
Blekinge har inrättat 
totalt sju specialis-
tjänster på Klinisk 
fysiologi, Klinisk 
kemi och Klinisk  
patologi och  
cytologi, Blekinge- 
sjukhuset.

*Region Örebro 
Län har inrättat en 
specialisttjänst på 
Klinisk patologi, 
Universitetssjuk- 
huset Örebro. 
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kurserkurser

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

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

KURSledARe Jessica Ögren  
& Samir Kawash
dATUm 16-17 mars 2016
PlATS Göteborg
ANTAl delTAGARe Max 20 deltagare 
SISTA ANmälNINGSdAG 23 februari 
2016 
PRIS 7 000 kr. Medlem i IBL 6 300 kr.

kvalitetSdag
IBL kommer att i samband med sitt årsmöte anordna en kvalitetsdag för 
sina medlemmar. Dagen kommer att bestå av föreläsningar inom kvalitet, 
senaste nytt om arbetet med Allmänna kompetenskrav för provnings- 
och kalibreringslaboratorier- samt  POCT-standarden, intervjuteknik 
inom transfusionsmedicin, personcentrerad vård och etik. 

Mer information om programmet kommer inom kort på www.ibl-inst.se 

dATUm 21 april 
TId 10.00-16.00
PlATS Stockholm

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

patientnära analySer – kvalitet och 
patientSäkerhet
Kursen kommer att, på övergripande nivå, handla om faktorer som är viktiga 
att tänka på inför beslutet att börja använda PNA-analysinstrument på sin 
enhet samt de kvalitetsfaktorer som påverkar den preanalytiska- och den 
postanalytiska fasen. 

Du kan välja att delta på en eller båda kursdagarna. 

KURSledARe Hanne Wernader och Helena E Johansson
dATUm 3-4 maj 
PlATS Stockholm 

PRAKTISK cellKlASSIfIceRING  
OcH KURSledARe
Karin Ohlander, leg. biomedicinsk  
analytiker, Klinisk kemi , Falu lasarett
Christina Andersson, leg. bio- 
medicinsk analytiker, Klinisk kemi,  
Falu lasarett

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

dATUm 8-10 mars
PlATS Scandic Lugnet, Falun 
ANTAl delTAGARe Max 16 deltagare
SISTA ANmälNINGSdAG 3 februari 2016
PRIS 9 500kr. Medlem i IBL 8 800 kr.

Foto: anders Magnusson,  
Marianne Lebbad, Folkhälsomyndigheten

anmälan till  alla kurSer Sker via  www.ibl-inSt.Se 
du är alltid  välkommen att kontakta oSS:  kanSli@ibl-inSt.Se   eller tfn 08-24 01 30

kurs i 
lungfunktions- 
Diagnostik
Kursen syftar till att under två 
dagar ge ökad kunskap om olika 
undersökningsmetoder och deras 
användningsområden, samt 
diskutera hur vi kvalitetssäkrar våra 
undersökningar. Vi kommer att gå 
igenom de vanliga metoderna som 
spirometri, diffusionskapacitet och 
kroppspletysmografi, samt även 
titta närmre på de metoder som 
studerar de perifera luftvägarna 
som impulsoscillometri och 
N2-utsköljning. Kursen kommer 
att innehålla både teoretiska och 
praktiska moment.

KURSledARe Per Gustavsson  
och Anne Johansson
dATUm 1-2 juni 
PlATS Göteborg

grundkurS i allmänkemi
Mer information om kursen kommer i nästa nummer av Laboratoriet 
samt på www.ibl-inst.se 

dATUm 8-9 september 
PlATS Jönköping

Målet med kursen är att öka kunskaperna inom cytologi, cellmorfologi 
och höja kvaliteten på ett skriftligt cytologisvar. Föreläsningarna kommer 
att handla om inflammation, de vanligaste neoplasierna och viss organcy-
tologi. Det kommer även att finnas ett kortare praktisk moment med 
mikroskopering. 
Mer information om kursen kommer i nästa nummer av Laboratoriet 
samt på www.ibl-inst.se 

dATUm November
PlATS Enköping 

Foto: Samuel Westergren

cyToLogikurs För 
BioMediciNska  
aNaLyTiker iNoM  
veTeriNärMediciN
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iBL:s NäTverk 

Under Diagnostikforum 2013 hölls den andra upplagan av 
nätverksträffen för biomedicinska analytiker som handleder 
studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Men  
ett handledarnätverk som återkommer varje år kräver att 
någon tar det yttersta ansvaret. Eftersom arbetsgivaren inte 
alltid ser nyttan med att ens personal administrerar och 
planerar sådan verksamhet har det diskuterats om IBL har 
möjlighet att ha ett sådant nätverk under sin verksamhet. 

I november 2015 höll IBL en handledarkurs för biome-
dicinska analytiker och i samband med kursen bestämde 
vi på IBL att satsa på ett handledarnätverk för biomedi-

cinska analytiker. Detta innebär att IBL ska ha som mål att 
hålla kurser för handledare med jämna mellanrum samt 
planera och organisera för minst en nätverksträff per år, 
helst i samband med Diagnostikforum. Ni medlemmar  
är de som bestämmer vad innehållet ska vara utifrån de 
behov och stöd ni behöver för att kunna ha en bra  
handledningsstrategi.

nätverk för biomedicinSka analytiker  
inom djurSjukvården
Många biomedicinska analytiker inom djursjukvården 
arbetar i dag ensamma på mindre laboratorier. I nätverket 
kan vi diskutera yrkesfrågor med kollegor från hela landet. 
Vi kommer att träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte 
och kompetensutveckling. Aktuella frågor är till exempel 
kvalitetssäkring och marknadsföring av yrket. 

För mer info kontakta: Therese Leppänen, Solstadens 
Smådjursklinik, Karlstad. 

Tfn: 054-15 06 20, E- post:  
labb@solstadenssmadjursjukhusklinik.se

välkommen som medlem i  
ibl:s Handledarnätverk och nätverk för  

biomedicinska analytiker inom djursjukvården 

”ni medlemmar är de Som beStämmer vad innehållet Ska 
vara utifrån de behov och Stöd ni behöver för att kunna 

ha en bra handledningSStrategi.”

ibl:S medlemmar har tillgång till och 
kan engagera Sig i våra nätverk.
Som medlem i IBL får du dessutom: 
•	 Tidningen	Laboratoriet	rakt	hem	i	

brevlådan fem gånger per år
•	 Lägre	avgifter	på	IBL:s	kurser	och	

konferenser
•	 Möjlighet	att	söka	stipendier	hos	oss
•	 Medlemsservice	–	vi	svarar	på	alla	frågor	

som rör din profession
•	 Medlemskap	i	världsorganisationen	

IFBLS
•	 Chansen	att	vara	med	och	påverka	vilka	

frågor som IBL ska driva

Bli medlem på www.ibl-inst.se

Medlemsavgiften på 360 kr för ett år 
betalas till IBL:s bankgirokonto 5399-6302.

Vi har också en grupp på Facebook som 
heter just IBL- Institutet för biomedicinsk 
laboratorievetenskap.

Om du har frågor kring nätverken är du 
alltid välkommen att kontakta oss via 
e-post handledare@ibl-inst.se 

labb@solstadenssmadjursjukhusklinik.se

Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås startade 1954 och har varit djursjukhus sedan 1975. Vi är det enda djursjukhuset i Boråsregionen.  
Årligen utreder och behandlar vi ca 16 000 patienter. Vi fungerar också som remissinstans till våra kollegor i Sjuhäradsbygden.  
Vi är ca 40 anställda som ser till att djursjukhuset har en hög kvalité och servicegrad alla årets dagar.

Blå Stjärnan Borås
Stallgatan 5, 501 12 Borås
Tel 033-20 54 50
Epost info@blastjarnan-boras.com
Hemsida www.blastjarnan-boras.com

Vi söker nu en Biomedicinsk analytiker till vårt laboratorium. 
Du som gillar utmaningar och varierande arbetsuppgifter med 
trevliga arbetskamrater - sök till oss! 
Arbetet är mycket omväxlade och det kliniska laboratoriear-
betet har ett varierat innehåll med både manuella och auto-
matiserade metoder. Verksamheten har ett nära samarbete 
med övrig personal. Laboratoriet består idag av två heltids-
anställda.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av kliniskt labora-
toriearbete och mikroskopering. Det är en stor fördel om du 
har erfarenhet från laboratorium på djursjukhus/djurklinik. Du 
bör ha ett stort intresse och nyfikenhet för klinisk kemi samt 
kunskap/vilja att lära dig cytologi. Du tycker om att arbeta i 
högt tempo och har intresse och känsla för teknik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i din 
roll ska du tycka om att ge service, ha god samarbetsförmåga 
samt vara initiativtagande och noggrann. Vi erbjuder ett om-

växlande arbete i en kreativ miljö där samtliga medarbetare ger sitt 
yttersta för djuren och deras ägare. 
Arbetet är under ständig förändring och utveckling, därför är det 
viktigt att du är en person som trivs i en sådan miljö. Engagemang 
och att tycka om nya utmaningar är en förutsättning för att du ska 
kunna arbeta hos oss. Kompetensutveckling och utveckling av 
verksamheten ser vi som en naturlig del av vår vardag.
För mer information är du välkommen att kontakta laboratoriean-
svarig Nina Pettersson, tel. +46 706 812 152.
Sista ansökningsdag är 2016-03-01. Ansökningshandlingar, CV och 
personligt brev skickas till nina.pettersson@blastjarnan-boras.com

Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås söker

Biomedicinsk analytiker Tillsvidaretjänst heltid

Vill Du ha nya utmaningar inom Ditt yrke? Har Du 
tänkt på att Du kan utbilda Dig till Cytodiagnostiker? 
Välkommen till Karolinska Institutet och programmet 
Magister i Diagnostisk cytologi!
Karolinska Institutet erbjuder ett program som leder till en Magisterexamen i huvudområde 
Diagnostisk Cytologi, omfattande 60 högskolepoäng (hp). Programmet studeras på heltid  
och pågår under 2 terminer. Det vänder sig till biomedicinska analytiker som vill bli  
yrkesverksamma som cytodiagnostiker.

För tillträde till magisterprogrammet krävs Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp från utbildning med 
inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med  
inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs 
Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Ytterligare information lämnas av: Gareth Morgan, 08-585 81038, Gareth.Morgan@ki.se,  
Katalin Dobra. 08-585 85485, Katalin.Dobra@ki.se. Programstart:  Ht 2016. Sista ansökningsdag: 15 april 2016.

Patologi (4hp)
Gynekologisk cytologi - (5hp)
Gynekologisk cytologi - fördjupning (7,5hp)
Diagnostisk cytologi av respirationsorganen (5hp)

Diagnostisk cytologi av urinvägarna (7hp)
Diagnostisk aspirationscytologi (5hp)
Vetenskaplig metodik, statistik och kvalitetssäkring – (7,5hp)
Diagnostisk molekylär cytologi – (4hp)
Examensarbete i diagnostisk cytologi (15hp)

Magisterprogrammet  i diagnostisk cytologi – kurser
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iBL kaLeNdariuM

kurSer, möten och konferenSer 2016

8 - 9 februari 
Equalis Expert- 
gruppskollegium
Knivsta

3 - 4 marS
Equalis användarmöte
Hematologi
Arlanda

7 - 8 marS
Equalis användarmöte
Läkemedel och  
toxikologi
Uppsala

8 - 10 marS
IBL-kurs
Praktisk grundkurs  
i blodmorfologi
Falun

10 marS
Equalis användarmöte
Medicinsk mikro- 
biologi
Stockholm 

14 - 15 marS
Equalis användarmöte
Proteinanalyser
Arlanda

16 - 17 marS
IBL-kurs
Fördjupningskurs  
i tarmparasiter
Göteborg

6 april
Equalis användarmöte
Fysiologisk  
kärldiagnostik
Stockholm

14 - 15 april
Equalis användarmöte
Klinisk immunologi
Solna

21 april
IBL-kurs
Kvalitetsdag
Stockholm

21 april
IBL:s årsmöte
Stockholm

3-4 maj
IBL-kurs
Preanalys – provtag-
ning och kvalitet
Stockholm

IBL-kurs
Patientnära analyser 
– kvalitet och  
patientsäkerhet
Stockholm

1 - 2 juni
IBL-kurs
Kurs i lungfunktions-
diagnostik
Göteborg

31 auguSti - 4 September
IFBLS:s  
världskongress
Kobe, Japan

8 - 9 September
IBL-kurs
Grundkurs  
i allmänkemi
Jönköping

28 - 29 September
Diagnostikforum
Örebro

6 - 8 oktober
EPBS-möte
Aten, Grekland

november
IBL-kurs
Cytologikurs för 
biomedicinsk ana-
lytiker inom  
veterinärmedicin 
Enköping

10 - 11 november
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi
Arlanda

15 november
Equalis användarmöte
Arbets- och lung- 
fysiologi

22 november
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin

gilla vÅr siDa pÅ 
faCebook
Vi finns på Facebook – IBL - Institutet för biomedicinsk 
laboratorievetenskap. Där kan du följa organisationens 
aktiviteter, få information om kurser och stipendier,  
tidningen Laboratoriet och mycket mer. Glöm inte att gå  
in på sidan och gilla den!
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nästa nummer av 

kommer: 4 april 
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Den 15 april är biomedicinska analytikers yrkesdag. Vi firar vår nyckelroll inom 
diagnostik och behandling av sjukdomar genom att också uppmärksamma 
allmänheten om vårt viktiga arbete.

I år satsar vi på att få ännu fler av landets biomedicinska analytiker att delta i 
kampanjen BIOMEDICINSK ANALYTIKER = SÄKERT PROVSVAR 

På fredagen den 15 april genomför vi en samlad manifestation för yrkets framtid!

Så här gör du:
Skriv ut postern (finns på www.ibl-inst.se och kommer även att finnas i nästa 
nummer av Laboratoriet), ta en gruppbild med dina kollegor på laboratoriet  
och publicera i dina sociala medier- kanaler som Facebook och Instagram.  
På Twitter sprider vi budskapet biomedicinsk analytiker=säkert provsvar,  
#stoltbiomedicinskanalytiker #patientsäkerhet. 

Glöm inte att hashtagga din bild  
#stoltbiomedicinskanalytiker #patientsäkerhet

åretS tema är återigen: patientSäkerhet 

15 april internationella  
biomedicinSka analytikerdagen

IBL har tagit fram både  en flyer och en folder som är 
riktade mot allmänheten för att 

marknadsföra professionen.  
Materialet kan du ladda ner på www.ibl-inst.se 
Den internationella yrkesdagen 

instiftades år 1996 på IFBLS:s världskongress i Oslo. rätt svar på gissa bakterien: Mikroskopbild på en delad escherichia coli cell. Bilden är tagen med ett 
atomic Force Microscope.
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POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

Posttidning
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

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

  Har du byggt ditt försvar?

  DET SUNDA VINTERPAKETET

  

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

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

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

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

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


