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En ny serie laboratorieprodukter. Perfekt för 
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LEDAREN

Karriär och utveckling, ett ämne som ständigt är i fokus för IBL och alla 
våra medlemmar, är temat för detta nummer. Men att göra karriär är inte 
detsamma för alla.  För en del innebär det en akademisk vidareutbildning 
eller att avancera på karriärstegen. För andra kan det vara att ta på sig 
mer avancerade arbetsuppgifter inom nuvarande befattning. IBL har, som 
ni nog alla känner till, tagit fram både en kompetensbeskrivning och 
exempel på karriärstege för att ge ett stöd för både dig som anställd och 
för arbetsgivare. Det finns också många andra vägar att gå för att bygga 

på sin kompetens. IBL 
arrangerar kurser inom olika 
ämnen och vi försöker 
tillgodose medlemmars 
önskemål och behov, men vi 
hoppas också på ett utökat 
samarbete med arbetsgivare 
för att kunna vara med och 

skapa ett efterfrågat kursutbud.  Alla behöver ges möjlighet till kompe-
tensutveckling även om man inte funderar på att göra karriär.

Det finns tre naturliga karriärvägar. Den vanligaste och den enda 
karriärvägen för oss biomedicinska analytiker var tidigare att bli chef. 
Men det var inte så många som hade den möjligheten. Den andra vägen 
var att gå vidare och göra en forskarkarriär. I dag finns det relativt många 
disputerade biomedicinska analytiker, men ofta är de inte kvar inom 
kärnverksamheten utan har gått vidare till andra arbetsområden. Den 
tredje karriärvägen är att bli specialist inom sitt arbetsområde, ta på sig 
mer avancerade arbetsuppgifter och vara med och utveckla nya analyser 
och metoder. Denna karriärväg hoppas jag ska utvecklas, vara tydlig och 
känd och göra yrket tillräckligt attraktivt att många fler väljer att söka  
till biomedicinska analytikerutbildningarna.

Min egen karriärväg blev chefens och  
det har varit fantastiskt roliga år. Att ge 
medarbetare möjlighet att utvecklas och  
göra karriär i yrket har varit en av mina 
viktigaste frågor och jag kommer att  
fortsätta driva på denna utveckling. Både  
med att få igenom en nationellt reglerad 
specialistutbildning och att fortsätta  
erbjuda ett bra kursutbud genom IBL. 

Ett litet steg i en karriärväg kan vara att  
bli kontaktombud för IBL på din arbetsplats.  
Det var så mitt intresse väcktes och blev  
början till min karriär.

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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TEMA: UTBILDNING & KARRIÄR S. 10    

”JAG GÖR SKILLNAD SOM  
FÄLTARBETARE”    
Sima Nasizadeh befinner sig just nu i 
Papua Nya Guinea på sitt sjätte uppdrag 
för Läkare Utan Gränser. 

VETENSKAP  S. 6    

ANVÄNDNING AV MOLEKYLÄR AVTRYCKSTEKNIK  
I CANCERFORSKNING 
Med hjälp av denna metod kan så kallade plastantikroppar 
syntetiseras med en förutbestämd selektivitet och specifici-
tet för en given analyt. Målet är att lättare och mer effektivt 
kunna diagnostisera cancer.

PÅ IBL:S AGENDA S.24     

ETT STEG NÄRMARE  
SPECIALISTUTBILDNING  
I slutet av förra året skickade IBL och 
Vårdförbundet en gemensam skrivelse 
till Utbildningsdepartementet och 
Socialdepartementet där man föreslår en 
nationellt reglerad specialistutbildning 
för biomedicinska analytiker.  

New, expanded Aptima® HPV Assay CE labelling now specifies intended 

uses in Co-Testing together with Cytology, in patients with ASC-US Pap test 

results and now also as a Primary HPV screening test!1

The Complete Solution
for Cervical Health Screening

Diagnostic Solutions  |  hologic.com  |  nordicinq@hologic.com 
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Do you want to:

• Be prepared for all cervical health algorithms.

• Identify high risk HPV infections by targeting E6/E7 mRNA.2,3,4

• Achieve the same sensitivity and improved specificity compared to HPV DNA tests.5

• Reduce the risk for false positives by 29% compared to DNA based tests.6

• Experience fully-automated sample-to-result testing of up to 4 different assays at the same time,  
from the same sample, in the sequence and quantity you need on the Panther® system.

If this sounds interesting, please contact Hologic at: 08-585 798 05 or email nordicinq@hologic.com

References: 1. Aptima HPV Assay [package insert, AW-14517-001 Rev 001 (EN)], San Diego, CA; Hologic, Inc., 2016. 2. Ovestad et al. Comparison of different commercial methods for HPV 
detection in follow-up cytology after ASCUS/LSIL, prediction of CIN2-3 in follow up biopsies and spontaneous regression of CIN2-3. Gynecol Oncol. 2011; 123(2):278-283. 3. Cuschieri et al. 
Human papillomavirus type specific DNA and RNA persistence—implications for cervical disease progression and monitoring. J Med Virol. 2004; 73:65-70. 4. Tinelli et al. HPV viral activity 
by mRNA-HPV molecular analysis to screen the transforming infections in precancer cervical lesions. Curr Pharm Biotechnol. 2009; 10:767-771. 5. Haedicke & Iftner, A review of the clinical 
performance of the Aptima HPV assay, Journal of Clinical Virology, 2016; 76: S40-S48. 6. Reid et al. Human Papillomavirus Oncogenic mRNA Testing for Cervical Cancer Screening: Baseline 
and Longitudinal Results From the CLEAR Study. Am J Clin Pathol 2015; 144: 473-483.
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Prostate cancer cells, SEM
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SYNTES AV PLASTANTIKROPPAR
Med hjälp av den här metoden kan så kallade plast-
antikroppar syntetiseras med en förutbestämd selek- 
tivitet och specificitet för en given analyt. För syntes 
av dessa plastantikroppar krävs funktionella monomerer, 
ett stort överskott av tvärbindningsmedel samt en templat-
molekyl av intresse. När alla dessa byggstenar kombi-
neras tillsammans i en lösning samverkar funktionella 
monomerer med mallen (templatmolekylen) för att 
bygga upp ett tredimensionellt polymernätverk. Den 
erhållna polymeren bildar en struktur med specifika 
igenkänningsställen som är komplementär i form, storlek 
och kemisk funktionalitet till templatmolekylen (Figur 
1). Molekylär avtrycksteknik är ett mycket effektivt 
sätt att med en mångsidig strategi utforma, framställa 
och tillhandahålla skräddarsydda syntetiska ”antikrop-
par” med optimala igenkänningsegenskaper [1-4]. 

SIALINSYRAS ROLL I CANCER
Vi har sedan några år tillbaka studerat den negativt 
laddade monosackariden sialinsyra (termen på engelska 
är sialic acid) som förekommer i mer än 50 olika 
varianter bland eukaryoter och prokaryoter [5]. I både 
djur- och humanvävnad återfinns sialinsyra terminalt 
på olika glykanstrukturer på cellytan [5, 6]. 

Sialinsyra på cellmembran påverkar många av 
cellens aktiviteter som involverar differentiering, 
proliferation, immunsvar, cell-cell kommunikation, 
och mikrobiell infektion. Sialinsyra är en mycket 
viktig beståndsdel i glykaner och en ökad förekomst 
av sialinsyra har visat sig korrelera med flera sjuk-
domstillstånd, bland annat cancer. Särskilt metastase-
rande cancerceller har visats ha ett högre uttryck av 
sialinsyra. 

Undersökningar av sialinsyrauttryck och dess 
korrelation med cancer, i syfte att främja effektiva 
diagnostiska metoder, har länge varit en utmaning  
för forskarna på grund av begränsad tillgång på 
lektiner och glykan-specifika antikroppar. 

Denna begränsning motiverar utveckling av speci-
fika igenkänningsmaterial som skulle kunna användas 
för cellavbildning, cellsortering, cellulär glykosylering-
analys eller för selektiv hämning av interaktioner på 
cellytan. [7-9].

Användning av MOLEKYLÄR  
AVTRYCKSTEKNIK i cancerforskning

Vi arbetar på institutionen för Biomedicinsk vetenskap på fakulteten Hälsa och samhälle  
på Malmö högskola. Varje år handleder vi flertalet studenter på både grund och avancerad nivå  

i deras examensarbeten. Under de senaste åren har fyra studenter gjort examensarbeten  
inom cancerforskning och området molekylär avtrycksteknik, eller molecular imprinting,  

som den engelska termen heter.

PLASTANTIKROPPAR SPECIFIKA MOT SIALINSYRA  
HAR MÅNGA FÖRDELAR 
De sialinsyrapräglade polymerer (SA-MIPs) som vi  
använder i våra forskningsprojekt är konjugerade med 
nitrobenzoxadiazole (NBD) som är en fluorescerande 
reportergrupp, vilket möjliggör fluorescensdetektion. 
Dessa syntetiserade SA-MIPs har en hög affinitet och 
selektivitet för den målmolekyl de är riktade mot, i 
detta fall sialinsyra. MIPs kan användas inom flera 
områden såsom separations- och igenkänningsteknik 
med en utökad sensitivitet och specificitet, samt bättre 
kostnadseffektivitet. MIPs kan användas bland annat 
som plastantikropp, receptor i kromatografiska 
undersökningar, enzymatiska processer och detektion 
av aminosyror, proteiner, kolhydratstrukturer, nukleo-
tider, föroreningar och läkemedel [10-12]. 

Fördelarna med MIPs som används i detta projekt 
är deras höga selektivitet och affinitet för den mål- 
molekyl som används i präglingsförfarandet. Till 
skillnad från biologiska system, såsom proteiner och 
nukleinsyror, så bidrar dessa polymerer med högre 
fysisk robusthet och styrka. De har ett högre motstånd 
mot hög temperatur, tryck, syror, baser, organiska 
lösningsmedel samt metalljoner. Dessutom är syntes 
av MIPs billigare och lagringstiden mycket högre 
jämfört med biologiska system. Vid syntes av sådana 
polymerer varar igenkänningsförmågan under flera år 
vid rumstemperatur [1, 4, 13].

CANCERFORSKNING PÅ MALMÖ HÖGSKOLA
Cancer kan definieras som samlingsnamnet på olika 
maligna tumörsjukdomar och associeras med dålig 
prognos. Benigna tumörer inkluderas inte i cancer 
begreppet, då dessa saknar förmåga till invasivitet, 

migration och metastasering, men kan likväl orsaka 
livshotande hälsotillstånd beroende på var i kroppen 
de uppstår och typen av vävnad som drabbas. Den 
maligna patogenesen korreleras till olika rubbningar i 
regleringsmekanismerna vid celldelning och cellernas 
överlevnad [14]. Idag har man stora svårigheter att 
hitta de cancerceller som metastaserar. Det innebär att 
behandling inte kan ges i tid när det gäller de mest 
aggressiva och dödliga formerna av cancer. 

Mohammad Abdullah, som nu arbetar som legiti-
merad biomedicinsk analytiker, studerade i sitt 
examensarbete hur SA-MIPs binder till celler av typen 
kronisk lymfatisk leukemi (KLL), en sorts vita blod-
kroppar som bildat cancerceller. Mohammad kunde 
visa att ju mer aggressiva KLL cellerna var, utifrån de 
kliniska data som var kända, desto mer SA-MIPs 
kunde också binda till cellen, vilket tyder på att 
uttrycket av sialinsyra var högt på just dessa celler [15]. 
Sigfried Murica som också är legitimerad biomedi-
cinsk analytiker studerade aggressiva gliomceller, dvs 
tumörceller från hjärnvävnad. I denna studie upptäckte 
Sigfried att mängden sialinsyra på cancercellerna var 
oväntat lågt, trots aggressiv celltyp. Vi konkluderade 
att cellmembranet i hjärnvävnad troligtvis har en 
annan sammansättning av sialinsyra och därför inte 
kan binda SA-MIPs på samma vis som andra celltyper. 
I studien använde Sigfried framför allt metoden 
flödescytometri. I ytterligare ett arbete analyserade 
utbytesstudenten Gaelle Jacobs från Antwerpen i 
Belgien hur SA-MIPs internaliseras av levande makro-
fag cellinjer i cellkultur. 

För att vidare undersöka huruvida SA-MIPs är 
kapabla att skilja på maligna och benigna cancerceller, 
använde masterstudenten Jill Hsieh SA-MIPs för att 
studera fyra olika bröstcancerceller med olika grad av Figur 1. Den erhållna polymeren (bågformad) bildar en struktur med specifika 

igenkänningsställen som är komplementär i form, storlek och kemisk funktiona-
litet till templatmolekylen (i rött). Bild av Jonathan Wingren.
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malignitet. Resultatet visade att 
olika bröstcancerceller uttrycker 
sialinsyra på olika nivåer. Figur 2 
visar hur SA-MIPs (grön fluores-
cens) binder in till bröstcancer 
cellinjen MDA-MB-231 (cellkärnor 
färgade i blått med DAPI). 

Dessa projekt fortlöper med 
ytterligare studier och slutmålet är 
att göra det möjligt att lättare och 
mer effektivt kunna diagnostisera 
cancer genom att upptäcka de 
aggressiva, metastaserande cancer-
cellerna då SA-MIPs binder till 
sockerstrukturer på cellytan.

Under 2016-2017 startar två nya 
forskarskolor för doktorander inom 
detta ämne vid Malmö högskola med 
stöd från EU (Marie Curie-ITN).
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Författare: Mohammad Abdullah, leg. biomedicinsk analytiker vid Skånes Universitets-
sjukhus (längst upp till höger); Sigfried Murica, leg. biomedicinsk analytiker vid Skånes 
Universitetssjukhus (längst ner till höger) samt verksamma vid institutionen för 
Biomedicinsk vetenskap, Hälsa och samhälle, Malmö högskola; Anette Gjörloff Wingren, 
leg. biomedicinsk analytiker, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap; Jill Hsieh, 
M.Sc. i biomedicinsk metodik och teknologi (till vänster). Börje Sellergren, professor i 
biomedicinsk teknologi; Sudhirkumar Shinde, Ph.D, post-doc (ej i bild).

Figur 2.  
Bröstcancer cellinjen MDA-MB231 infärgad 
med fluorescerande SA-MIPs i grönt.

NÄR VI MÅR BRA  
MÅR ALLA BÄTTRE. HUR MÅR DU?
Din hälsa och ditt välbefinnande är lika viktigt som de personer vars prover du hanterar och analyserar. 
Men det kan vara svårt att hinna med att driva frågor om arbetstider, lön och kompetensutveckling 
när du är mitt uppe i ditt dagliga arbete.

Därför finns Vårdförbundet. Tillsammans kan vi driva fram bättre avtal och villkor för just din arbets-
situation, som till exempel när vårt yrke legitimerades 2006. Just nu driver vi bland annat frågan om 
reglerad specialistutbildning.

Bli medlem i Vårdförbundet! 
vardforbundet.se

SMS:A ”MEDLEM”
TILL 717 00 SÅ  
RINGER VI UPP DIG
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iomedicinska analytiker är 
en yrkesgrupp som den 
oberoende medicinska 
hjälporganisationen Läkare 
Utan Gränser rekryterar. 
När jag kontaktar organisa-

tionen för att fråga om biomedi-

cinska analytiker som arbetar i fält 
visar det sig dock att det för 
närvarande bara finns en person 
från Sverige som arbetar som 
laboratorieansvarig. Hon heter 
Sima Nasizadeh och skrattar åt 
detta faktum via en svajande 

Skype-uppkoppling från Port 
Moresby, huvudstaden i Papua  
Nya Guinea. 

– Vi har ett samarbete med det 
statliga sjukhuset i Port Moresby 
och tillsammans driver vi en 
tuberkulosklinik, säger hon. 

FÄLTARBETARE

Det humanitära arbetet och möjligheten att göra skillnad har alltid legat  
Sima Nasizadeh nära hjärtat. Hon befinner sig just nu i Papua Nya Guinea  
på sitt sjätte uppdrag för Läkare Utan Gränser. 
Text: Jasenka Dobric

Enligt Världshälsoorganisationens 
(WHO:s) statistik från 2016 klassas 
Papua Nya Guinea som ett hög-
riskland för tuberkulos, med mer 
än 300 fall per 100 000 invånare. 
På tbc-laboratoriet analyseras 
sputumprover från personer som 
misstänks vara smittade med 
Mycobacterium tubercolosis. 

– Vi utför två analyser på varje 
prov, direktmikroskopi och direkt-
PCR. Svaret får vi efter två timmar 
och PCR-analysen ger oss också 
svar på om tbc-bakterier i provet är 
resistenta mot rifampicin. Det är 
fantastiskt att vi kan få ett svar på 

B

Man lär sig mycket på plats och jag 
gick en två veckor lång förberedan-
de utbildning i Antwerpen. Jag kan 
tänka mig att det är lättare för en 
biomedicinsk analytiker som redan 
har baskunskaperna inom laborato-
riediagnostik och preanalys. 

Förutom analyserna av sputum-
prover är utbildning och handled-
ning av lokal personal en viktig del 
av fältarbetet. Målet är att den 
lokala personalen ska kunna ta över 
arbetet när det internationella 
teamet har avslutat uppdraget.

– Sjukhuset som jag arbetar på 
nu har ett allmänt laboratorium 
och i tre månaders tid har jag 
försökt att ordna ett utbildnings-
tillfälle för dem. Det är viktigt att 
man har mycket tålamod och att 
man är öppen för andra kulturer. 
En del saker får man kämpa för  
att genomföra, annat får man bara 
acceptera, säger Sima Nasizadeh.

SÄKERHETEN VIKTIG
Uppdraget i Papua Nya Guinea är 
Sima Nasizadehs sjätte för Läkare 
Utan Gränser och det har blivit  
en livsstil. Förutom tuberkulos har 
hon arbetat med ebola, afrikansk 
sömnsjuka, malaria, blodtransfu-
sion och allmänna mikrobiologiska 
analyser på tre kontinenter. Under 
vilka omständigheter och med 
vilka resurser man arbetar med 
varierar från land till land och typ 
av uppdrag. 

– Man måste kunna anpassa sina 
kunskaper och erfarenheter till 
verkligheten i det land man befinner 
sig i. Under december månad hade 
vi till exempel flera elavbrott, vilket 
försenade provsvaren. I sådana 
situationer måste man kunna vara 
flexibel och prioritera på rätt sätt.

Bild till vänster: TBC-laboratoriet. Mittenbilden: Sputumprover samlas i ett avskilt bås för att 
begränsa smittorisken. Bild till höger: Patientväntrummet.

så kort tid, jämfört med ett od-
lingssvar som tar ungefär två måna-
der, säger Sima Nasizadeh.

Hon ingår i ett team som består 
av flera internationella medarbetare: 
projektkoordinator, läkare, sjuk-
sköterska, administratör, logistiker 

och laboratorieansvarig. Varje 
medarbetare i fältprojektgruppen 
utgör en viktig pusselbit för 
projektets genomförarande.

– Alla har en viktig roll inom 
projektet och just när det gäller 
diagnos av tuberkulos är laborato-
riediagnostik väldigt central då det 
inte går att ställa diagnosen med 
enbart klinisk bedömning.

MAN LÄR SIG MYCKET PÅ PLATS
Sima Nasizadeh är molekylärbiolog 
med doktorsexamen från Lunds 
universitet. Hon har forskat på 
Trypanosoma, den protozo som 

orsakar afrikansk sömnsjuka, innan 
hon bestämde sig för att arbeta för 
Läkare Utan Gränser. 

– Jag har inte arbetat på kliniska 
laboratorier och hade ingen 
erfarenhet av tbc-diagnostik före 
mitt första uppdrag i Kirgizistan. 

SIMA NASIZADEH: JAG GÖR SKILLNAD SOM



LABORATORIET  Nr 1 • 201712 LABORATORIET  Nr 1 • 2017 13

Som fältarbete vistas man i områden 
drabbade av kris, krig eller natur-
katastrof och det kan ibland inne- 
bära vissa säkerhetsrisker. Beroende 
på den allmänna situationen i 
landet har man som medarbetare 
strikta säkerhetsregler.

– Just i Papua Nya Guinea har 
vi säkerhetsregler som vi måste 
följa. På grund av vålds- och rån- 
risken får vi inte vistas i vissa delar 
av staden och vi ska helst inte 
promenera längre sträckor utan 
hellre åka bil. När jag arbetade i 
Kongo var vi tvungna att vara 
hemma före klockan sex, men 
exempelvis i Kirgizistan hade vi 
inga säkerhetsregler alls.  

Sima Nasizadeh berättar att 
säkerhetsrestriktioner bidrar till att 
hon känner sig trygg under sina 
uppdrag. Farliga eller hotfulla 
situationer uppkommer sällan.

– I Guinea förlorade en familj 
sitt barn på det behandlings- 
centrum som vi var ansvariga för. 
De började attackera oss och 
beskylla västerlänningar för ebola-
viruset. Då blev jag orolig.  

ROLIGT OCH SPÄNNANDE JOBB
I slutet av mars väntar hemresa  
till Sverige och lite vila innan det  
är dags för nästa uppdrag. Vilka 
uppdrag man bestämmer sig för  
att tacka ja till är upp till en själv. 
Likaså har man rätt att lämna ett 
uppdrag som fältarbetare. Sima 

Nasizadeh vill uppmana fler 
biomedicinska analytiker att bli 
fältarbetare för organisationen. 

– Det är verkligen ett otroligt 
roligt och spännande jobb. Man  
får chansen att arbeta och träffa 
människor från många olika länder 
och kulturer. Man ger mycket och 
man får mycket tillbaka. 

Alla organisationens medarbe-
tare som samarbetar i ett projekt 
delar också gemensamt boende. 
Simas kollegor i Port Morsby 
kommer från Japan, Danmark, 
Frankrike och Kenya. 

– Vi är ett tight team både på 
jobbet och på fritiden. Det måste 
man vara beredd på, att ha sina 
kollegor tätt inpå. 

VILKA EGENSKAPER ÄR VIKTIGA  
ATT HA OM MAN FUNDERAR  
PÅ ATT ARBETA I FÄLT FÖR  
LÄKARE UTAN GRÄNSER? 
– Det är viktigt att vara flexibel 
och öppen. Man måste vara duktig 
på sitt jobb. Sedan är det en fördel 
att kunna franska eftersom många 
länder i Afrika har det som ett av 
sina officiella språk.

Att man gör skillnad som 
fältarbetare är kanske ändå det allra 
viktigaste att betona. Sima minns 
särskilt en ung ebolapatient som 
var väldigt sjuk.

– Att se samma patient några 
dagar senare må bättre och till och 
med träna, det betyder allt.

TILL VILKA UPPDRAG SÖKER NI 
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER?
– För närvarande har vi många pro-
jekt där vi arbetar med hiv, tuber-
kulos och multiresistent tuberkulos. 
Vi har ungefär 30 till 40 positioner 
som bemannas av biomedicinska 
analytiker i 9-12 månaders perioder 
runt om i världen. 

VILKA ARBETSUPPGIFTER HAR EN 
BIOMEDICINSK ANALYTIKER I FÄLT?
– Som biomedicinsk analytiker 
organiserar man och leder labora-
torieverksamheten i ett projekt. 
Man handleder och utbildar också 
den lokala personalen. Senare har 
man även möjlighet att avancera 
till högre positioner och exempelvis 
leda ett medicinskt projekt. 

VILKA KUNSKAPSKRAV STÄLLER NI 
PÅ BIOMEDICINSKA ANALYTIKER? 
– Biomedicinsk analytikerutbild-
ning och erfarenhet av arbete med 
mikrobiologiska- och klinisk kemiska 
analyser. Det är önskvärt att man 
har kunskaper inom parasitologi 
och tropiska sjukdomar. Att kunna 
tala franska är en stor merit och 
likaså arabiska. Eftersom man som 
internationell fältarbetare alltid har 
en arbetsledande roll är det bra om 
man också har erfarenhet, utbild-
ning eller stark läggning för det.

HUR SER ANSÖKNINGSPROCESSEN UT? 
– Man skickar in en webbansökan 

och ett motivationsbrev. Uppfyller 
man kriterierna blir man kallad till 
vår rekryteringsprocess. Efter det 
får man besked om man har blivit 
antagen till fältarbete. Sen återstår 
intern förberedelseutbildning, 
hälsokontroll och vaccinationer 
innan man är redo att åka iväg på 
ett uppdrag. 

OM MAN BLIR ANTAGEN, FÅR MAN 
ANSTÄLLNING HOS ER?
– Man har ett kontrakt under den 
tid man har ett uppdrag, men vi 
vill gärna att våra medarbetare åker 
på flera uppdrag. 

HUR LÅNG ÄR VÄNTETIDEN PÅ  
ETT UPPDRAG? 
– Det beror på vad man har för 
erfarenhet och vilka språkkunskaper 
man har. Vanligtvis ska man vara 
beredd att vänta i några månader. 

FÅR MAN LÖN NÄR MAN ARBETAR FÖR 
LÄKARE UTAN GRÄNSER? 
– Första året får alla fältarbetare 
samma lön, ungefär 13 000 kr i 
månaden före skatt. Efter samman-
lagt tolv månader i fält stiger lönen 
beroende på ansvarsområden och 
erfarenheter. 

VILKA EGENSKAPER HAR MAN NYTTA 
AV SOM FÄLTARBETARE? 
– Först och främst ska man ha ett 
starkt humanitärt engagemang. 
Sedan ska man kunna stå ut med 

frustrationen att man inte alltid 
lyckas hjälpa eller rädda patienter 
på grund av begränsade resurser. 
Vidare ska man vara stresstålig och 
flexibel, vara självständig och ha en 
förmåga att ta initiativ. Man ska 
även ha god organisationsförmåga, 
erfarenhet av ledarskap och någor-
lunda vana av interkulturell 
kommunikation. 

VAD SKULLE DU SÄGA TILL  
NÅGON SOM FUNDERAR PÅ ATT  
BLI FÄLTARBETARE?
– Det är en fantastisk känsla att få 
vara med och jobba med att rädda 
liv. Ibland är vi den enda sjukvårds- 
organisationen på plats. Då utgör 
vårt arbete en enorm skillnad för 
många. Dessutom är det utmanande 
och utvecklande, både professionellt 
men också på ett personligt plan. I 
arbetet, som bedrivs tillsammans med 
många nationella kollegor, kommer 
man också nära kulturen, männis-
korna och man lär känna landet på 
ett sätt som är oerhört berikande.  

SÅ BLIR DU FÄLTARBETARE
Vi bad Maria Schütz, rekryterare på Läkare Utan Gränser, berätta mer om rekryteringsprocessen.
Text: Jasenka Dobric

Sima Nasizadeh arbetar som 
laboratorieansvarig för  
Läkare Utan Gränser.  

FÖR MER  INFORMATION OCH  KONTAKT:  WWW.LAKAREUTANGRANSER.SE 
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sa Gyberg-Karlsson har alltid reagerat starkt 
mot orättvisor och intresserade sig redan i 
barndomen för vad som är rätt och fel. För 
henne har politiskt engagemang alltid känts 
som en självklarhet. Tack vare politiken och 
utbildningsbakgrunden samt yrkeserfarenheten 

har hon fått en plats i Statens medicinsk-etiska råd, 
Smer. 

– Det hade varit ett drömuppdrag i tio år och när 
en plats blev ledig i rådet berättade jag att jag var 
intresserad av uppdraget, säger Åsa Gyberg-Karlsson. 

Hon är politiskt tillsatt ledamot i Smer och arbetar 
vid sidan av politiken på Blekingesjukhusets blodcentral  
i Karlskrona. Smer fungerar som rådgivande organ  
till regering och riksdag i medicinsk-etiska frågor. 
Uppdragets utgångspunkt finns i den humanistiska 
människosynen och uppfattningen om människovärdet 

som innebär att alla människor har vissa fundamentala 
rättigheter som ska respekteras och gälla lika för alla.

– Rådet består av både politiskt tillsatta ledamöter 
och sakkunniga. Majoriteten har någon typ av medi-
cinsk bakgrund och yrkeserfarenhet från hälso- och 
sjukvården. De kunskaperna använder man nämligen 
väldigt mycket i arbetet med medicinsk-etiska frågor. 

ETIK OCH EGENMÄTNING 
Åsa Gyberg-Karlsson har varit medlem i rådet sedan 
2015. Ett pågående projekt som hon arbetar med inom 
Smer är etiska aspekter på egenmätningar med hjälp 
av kroppsnära teknik. Till dessa räknas exempelvis 
aktivitetsarmband som i dag används av många 
människor. Det innebär att allt fler väljer att själva 
kontrollera och mäta sina värden med hjälp av tekniska 

Biomedicinsk analytiker  
och politik = ETIK
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Statens medicinsk-etiska råd arbetar på regeringens 
uppdrag med att belysa etiska frågor kopplade till 
medicinsk diagnostik, behandling och forskning ur ett 
samhällsperspektiv. Åsa Gyberg-Karlsson är den första 
och för närvarande enda biomedicinska analytikern 
som är medlem i rådet.
Text: Jasenka Dobric

hjälpmedel, vilket i sin tur påverkar vården och 
relationen mellan patienter och vårdgivare.

– Vi diskuterar om man, som konsument, kan lita 
på de värden man själv uppmäter och hur vården ska 
ställa sig till dessa. I det arbetet har jag haft stor nytta 
av att vara biomedicinsk analytiker. Jag kan belysa 
vikten av kvalitet hos de tekniska hjälpmedlen och  
de mätningar som utförs med dessa. 

De medicinsk-etiska frågorna är aldrig enkla, 
särskilt när uppdraget är att sträva efter en helhetssyn 
och övergripande samhällsperspektiv.
Hur arbetar ni med ett projekt inom SMER? 
– Rådet har möten varannan månad men inom olika 
arbetsgrupper träffas vi oftare än så. Vi börjar med de 
övergripande etiska frågeställningarna ur olika perspek- 
tiv som vi sedan arbetar oss igenom på ett systematiskt 
sätt. Det gäller att närma sig frågorna på individnivå, 

men också att se det ur exempelvis försäkringsbolagens 
eller sjukvårdshuvudmännens perspektiv.

Rådet arbetar på uppdrag från regeringen. Initiativet 
om vilka frågor som ska behandlas kan däremot komma 
från forskningsvärlden eller vara egeninitierade projekt 
från sakkunniga och ledamöter inom Smer. I grunden 
handlar det om att föra diskussioner om vilket samhälle 
vi vill leva i, där rådet fungerar som en länk mellan 
vetenskapen, medborgarna och de politiskt ansvariga. 
Sverige är unikt ur ett europeiskt perspektiv i det att 
man har politiker som rådsmedlemmar. 

– Jag tycker att det är viktigt att politiker deltar  
i dessa diskussioner för att både kunna och våga ta 
beslut om lagar som kommer att gälla i framtiden, 
säger Åsa Gyberg-Karlsson. 

UTBILDNING & KARRIÄR UTBILDNING & KARRIÄR



LABORATORIET  Nr 1 • 201716

DEN ETISKA DEBATTENS UTMANINGAR
Att föra en etisk diskussion ur ett övergripande samhälls- 
perspektiv medför att man måste vara beredd på att 
omvärdera sina tankar. Ibland kommer man till en 
slutsats under arbetets gång som skiljer sig mot den 
slutsats man hade initialt. 

Finns det några frågor som du tycker är  
särskilt svåra att arbeta med? 
– En fråga som är oerhört svår och komplex är själv-
valt livsslut/läkarassisterat självmord. Vilka andra 
dörrar öppnar man om man skulle tillåta det för de 
läkare som vill? Skulle det kunna leda till att sjuk-
vårdspersonalen även kan välja att inte utföra abort 
eller blodtransfusioner?
 En annan stor utmaning är diskussionerna kring 
tekniken CRISPR/Cas9 (crispr), berättar Åsa. Crispr- 
tekniken gör det möjligt att utföra genförändringar för 
att behandla och förhindra svåra sjukdomar. Men var 
drar man gränsen? Ska vi tillåta genförändringar som 
kommer att gå i arv? 

– Det är oerhört viktigt att vi för en ordentlig 
diskussion kring den här tekniken och det tycker 
forskarna också. Sedan måste vi ha i åtanke ett scenario 
där vissa säger nej till en genförändring, som kan bota, 
trots att man har den möjligheten. Man måste fundera 
på om dessa individer kommer att ses som en belast-
ning i samhället eller om de kanske kommer att känna 
sig tvungna att göra något mot sin vilja. 

VEM SKA FÅ EFTERFORSKA GENETISK INFORMATION  
OM DIG? 
Uppdraget inom Statens medicinsk-etiska råd är inte 
Åsa Gyberg-Karlssons första uppdrag inom etikområdet. 
Det första uppdraget fick hon redan år 2002 som 
politiskt tillsatt i Kommittén om genetisk integritet. 
Frågeställningarna var bland annat hur vi kan garan-
tera att man inte missgynnas på något sätt efter 
genetiska undersökningar, och vem som ska få efter-
fråga genetisk information. 

– Generellt är det förbjudet att utan stöd i lag 
efterforska genetisk information om andra. Men det 
händer exempelvis att skolan efterfrågar svaret på 
DNA-analysen av laktasgenen på en elev som önskar 
specialkost, säger hon. 

Åsa Gyberg-Karlsson
säger att biomedicinska analytikers 

kunskaper, erfarenheter och perspektiv 
behövs i den etiska debatten. 

Foto: Alexander Giselsson

En annan fråga som Kommittén om etisk integritet 
fick i uppdrag att se över var rättslig reglering av stam- 
cellsforskning, kloning och somatisk cellkärnöverföring. 

TA CHANSEN ATT ENGAGERA DIG
Som biomedicinsk analytiker har man inom hälso- och 
sjukvården ett ansvar för patientsäkerhet och kvalitet. 
Det är därför nödvändigt, enligt den yrkesetiska koden 
för biomedicinska analytiker, att både kunna föra etiska 
resonemang och göra välgrundade rimlighetsbedömningar.

– Biomedicinska analytiker arbetar med patienter 
både direkt och indirekt. Det är därför viktigt att vi 
reflekterar över och diskuterar med varandra vårt 
förhållningsätt, bemötande, prioriteringar eller avsteg. 
Det handlar om att väcka tankar och funderingar, 
säger Åsa Gyberg-Karlsson. 

Vill du också engagera dig i ett etiskt råd inom 
landstinget eller på ett annat sätt? Det tips Åsa vill 
dela med sig är: 

– Tala om att du är intresserad av etiska frågor, 
nominera dig själv till landstingets etiska råd. Biome-
dicinska analytikers kunskaper, erfarenheter och 
perspektiv behövs i den etiska debatten. Ta chansen, 
tänk efter och lyft etiska frågeställningar under ronder 
eller i lunchrummet. 

*Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker finns att 
ladda ner på ibl-inst.se.
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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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on hade gjort delar av sin utbild-
ningspraktik i Glasgow, börjat lära 
känna staden och så fanns kärleken 
där. Totalt blev det fem år i Skott-
land, med arbete på en strokeav-
delning och senare på avdelningen 

för nuklearmedicin. 
– Jag har lärt mig otroligt mycket och 

trivdes väldigt bra på jobbet, speciellt på 
avdelningen för nuklearmedicin, säger 
Christin Luebke som i dag är tillbaka i 
Sverige och arbetar på Nuklearmedicin 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

ARBETET ÄR MER UPPDELAT ÄN I SVERIGE 
Sitt första jobb som examinerad biomedi-
cinsk analytiker fick hon på en stroke- 
avdelning vid Western Infirmary där hon 
huvudsakligen arbetade med ultraljuds-
undersökningar av carotis.

– Till skillnad från i Sverige är arbetet 
mer uppdelat i Skottland. Man arbetar 
oftast med endast en typ av undersökning 

och på strokeavdelningen utförde jag 
undersökningar av carotis.

Efter en grundlig upplärning som 
omfattade ungefär 100 patientfall och 
skrivande av egna utlåtanden fick Christin 
arbeta självständigt med undersökningar 
av patienter på avdelningen. Hon fick 
även göra inhopp på en annan klinik men 
arbetade inte heltid. Och efter ungefär  
ett års arbete på strokeavdelningen kände 
Christin att det var dags för nya utma-
ningar. 

– Jag blev även involverad i en forsk-
ningsstudie i London där jag utförde 
olika mätningar på carotisartärerna. Men 
efter ett tag blev det lite enformigt att 
endast arbeta med detta och jag började 
leta efter ett nytt jobb.

I början var hennes strategi att försöka 
träffa avdelningscheferna personligen och 
ge dem sitt CV, men det visade sig inte 
fungera alls. I stället började hon söka alla 
lediga jobb som fanns på National Health 
Services webbplats.

AVDELNINGSCHEF PÅ NUKLEARMEDICIN 
Kort därefter började Christin 
Luebke arbeta på avdelningen för 
nuklearmedicin på Ayr Hospital 
utanför Glasgow. Det hon inte 
visste förrän hon blev anställd på 
sitt nya jobb var att man är tvungen 
att vara medlem i ett så kallat 
professional body för att kunna 
arbeta med nuklearmedicin i 
Storbritannien. 

– Man arbetar med en stor port- 
folio som är en garanti för att du 
har en viss kunskap inom nuklear-
medicin. Förutom många patient-
fall ska man bland annat ha ingående 
kunskap om varje undersökning, 
radiofarmaka, säkerhet och strålning. 
Jag skrev tentor och hade flera 
arbetsplatsbesök där mitt arbete 
bedömdes. Denna utbildning, som 
avslutades med en muntlig tenta, 
gjorde jag parallellt med arbetet. 
Det hela tog två år, säger Christin. 

Det var en mindre nuklearmedi-
cin-avdelning som hon arbetade på 
tillsammans med en fysiker, en 
undersjuksköterska och en biome-
dicinsk analytiker. Det gjorde att 
alla var involverade i allt arbete på 
avdelningen, från bokningar till 
undersökningar och dokumentation. 

– Jag trivdes väldigt bra och 
hade goda kollegor. En stor fördel 
var också friheten att kunna 
planera sina arbetsdagar själv. 

Efter tre års arbete på nuklear-
medicin dök en ny chans upp. 
Jobbet som avdelningschef blev 
ledigt och Christin bestämde sig 
för att söka tjänsten. 

– Mina sista två år i Glasgow 

arbetade jag som avdelningschef på 
nuklearmedicin. Förutom personal- 
ansvaret var jag även ansvarig för 
upplärning av både biomedicinska 
analytiker- och läkarstudenter. 

SPRÅKET OCH HIERARKIN 
Christin Luebke har aldrig känt  
att språket har varit något större 
hinder under åren i Skottland, även 
om det i början innebar en hel del 
googlande. Arbetsuppgifterna på 
sjukhusen skiljde sig inte nämnvärt 
mot de arbetsuppgifter en biome-
dicinsk analytiker har på sjukhus i 
Sverige. Man utför samma under-
sökningar och all nödvändig upp- 
lärning får man på plats. 

– Särskilt i början blev det en 
hel del extra jobb med att försöka 
lära sig alla nya medicinska ord och 
termer. Jag hade både synonymord- 
böcker och medicinska uppslags-
böcker till min hjälp men man lär 
sig väldigt snabbt. Efter ungefär två 

år på nuklearmedicin började jag 
känna att jag också behärskar de 
medicinska termerna. 

När det kommer till skillnader 
mellan att arbeta på ett svenskt sjuk- 
hus och ett sjukhus i Storbritannien 
är hierarki ett ord som dyker upp. 

– Exempelvis ska man tilltala en 
läkare med ”doctor” följt av efter- 
namn – man visste sällan förnamnet 
på läkare. En annan sak som är 
annorlunda är att läkarna inte har 
arbetskläder på sig, inte ens när de 
arbetar nära patienter, berättar hon. 

Lönesystemet är också uppbyggt 
på ett annorlunda sätt. Det finns 
tydliga löneskalor för olika befatt-
ningar och alla är välbekanta med 
exempelvis vilka ramar en chef, en 
undersköterska eller en biomedi-
cinsk analytiker befinner sig inom.

– Jag började på en skala som 
biomedicinsk analytiker men av- 
slutade på en annan då jag bytte 
befattning och blev avdelningschef. 

VAR INTE RÄDD FÖR ATT FÖRSÖKA 
Christin Luebke är i dag väldigt 
glad att hon tog chansen att arbeta 
utomlands och hon sammanfattar 
sina år i Skottland som lärorika 
och intressanta. Om det är ett råd 

hon vill ge andra som planerar att 
göra samma sak så är det att våga. 

– Var inte rädd för att försöka. 
Man blir väl mottagen och alla 
som jag har arbetat med har varit 
måna om att man ska trivas.  
Så ta chansen!

BIOMEDICINSK ANALYTIKER  
I SKOTTLAND
Man ska inte vara rädd för att försöka. Det var så 
Christin Luebke tänkte när hon bestämde sig för 
att flytta till Glasgow direkt efter sin biomedicinsk 
analytikerexamen.

Text: Jasenka Dobric

Christin Luebke 
bästa tips för  
dig som funderar  
att arbeta i  
Storbritannien:

• Sök lediga jobb 
via National 
Health Services 
webbsplats  
www.jobs.scot.
nhs.uk. 

• Var beredd på 
kunskapsfrågor 
under anställ-
ningsintervjun.

• Var inte rädd för 
att försöka.

H
”Var inte rädd för att försöka.  

Man blir väl mottagen och alla som jag har arbetat  
med har varit måna om att man ska trivas.  

Så ta chansen”
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Christin Luebke har under fem år arbetat i Skottland.
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Kompetensutveckling
Kompetens brukar beskrivas som individens förmåga att utföra 
en uppgift genom att använda kunskap och färdigheter. I varje 
situation där du lär dig och utvecklas genom studier, praktik 
eller i det dagliga arbetet sker kompetensutveckling. 
 

– VEMS ANSVAR ÄR DET?

MIN KOMPETENSUTVECKLING ÄR MITT ANSVAR 
Enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) ska hälso-och sjukvårdspersonal 
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Lagen omfattar alla som arbetar i både offentlig och privat 
hälso-och sjukvård, samt alla som medverkar i vård av patienter. Det 
innebär att det slutliga ansvaret för kompetensutvecklingen ligger 
hos varje enskild medarbetare. Som biomedicinsk analytiker är du 
ansvarig för att utveckla och fördjupa din kompetens i takt med 
utvecklingen inom aktuellt arbetsområde.  

CPD är de sätt på vilka biomedicinska analytiker 
underhåller, utvecklar och fördjupar sin professionella 
kunskap och kompetens under sitt yrkesverksamma liv. 
CPD består av en rad olika aktiviteter. Några exempel är:

KOMPETENS- 
UTVECKLING

KOMPETENSUTVECKLING ÄR OCKSÅ ARBETSGIVARENS ANSVAR  
Krav på kompetens inom kliniska laboratorier ställs också i den internatio-
nella ackrediteringsstandarden- Kliniska laboratorier – Krav på kvalitet och 
kompetens (ISO 15189:2012) – som är antagen i mer än 60 länder. Enligt den ska 
verksamhetschefen säkerställa att medarbetarna har tillräcklig kunskap och 
kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

Tillsammans ska chef och medarbetare föra en dialog om kompetensut-
veckling och kompetensbehov i samband med utvecklingssamtal. Utvecklings-
samtalet är oftast en del av kollektivavtalet, vilket är en överenskommelse 
mellan en arbetsgivare och ett fackförbund. Ett kollektivavtal reglerar båda 
parters rättigheter och skyldigheter. 

Medan arbetstagare och chef tillsammans ansvarar för den kompetensen 
som krävs för arbete inom den aktuella verksamheten är det upp till varje  
enskild individ att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom andra områden. 

DOKUMENTATION AV KOMPETENSEN 
I dag saknar Sverige, precis som många 
andra europeiska länder, ett nationellt system 
för dokumentation av kompetensutveckling  
av landets biomedicinska analytiker. Man  
dokumenterar kompetensutvecklingen, som 
sker kontinuerligt under hela den yrkesverk-
samma tiden, lokalt. På de flesta arbetsplatser 
är de lokala system som används för att 
dokumentera de anställdas kompetenser  
långt ifrån heltäckande.

HUR FRÄMJAR IBL BIOMEDICINSKA  
ANALYTIKERS KOMPETENSUTVECKLING? 
IBL anordnar kurser och konferenser för biomedicinska 
analytiker som matchar aktuellt behov av kompetens- 
utveckling hos yrkesgruppen. Önskemål om specifika 
ämnen för kurser och konferenser kommer från både 
medlemmar och arbetsgivare. 

En annan satsning är dokumentet Kompetens- 
beskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker som 
IBL har arbetat fram och som bygger på ett konsensus- 
förfarande på nationell nivå. Dokumentet tydliggör yrkes- 
gruppens kompetens och krav på yrkeskunnande. Det 
innehåller en kompetensstege och redan i dag används 
denna inom många verksamheter. De flesta har 
identiska kompetensnivåer och beskrivningen av varje 
nivå är väldigt lika mellan de olika verksamheterna. 
Kompetensstege ska kunna implementeras inom  
alla laborativa verksamheter och klinisk fysiologi.  
En viktig aspekt i denna beskrivning är att ansvaret  
för kompetensutvecklingen vilar på yrkesutövaren  
och att behovet av livslångt lärande är tydligt.

SPECIALISTUTBILDNING FÖR  
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 
Utvecklingen inom vården ställer allt högre krav på
utbildning och att kompetensen utvecklas i ett livslångt
lärande – detta gäller inte bara för biomedicinska ana-
lytiker utan alla yrkesgrupper i vården. IBL och Vårdför-
bundet har de senaste två åren drivit påverkansarbetet 
och i slutet av förra året skickade organisationerna  
en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Social-
departementet. I skrivelsen föreslår man en nationellt 
reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. 
Läs mer på sidan 24.
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VÄLKOMMEN TILL IBL:S 21: A ÅRSMÖTE
IBL:S ÅRSMÖTE, 4 MAJ, STOCKHOLM

Föredragningslista och årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga  
på ibl-inst.se 14 dagar innan samt vid årsmötet. 
Årsmötesanmälan görs per e-post: kansli@ibl-inst.se eller via 08-24 01 30 

NORDISK KONGRESS 
I FINLAND 
Den nordiska kongressen- NML 
kommer att hållas i Helsingfors 
den 5-7 oktober tillsammans med 
den årliga nationella kongressen 
som arrangeras av Finlands  
Bioanalytikerförbund. 

Det kommer att finnas minst två 
programspår på engelska alla dagar 
och programmet kommer även  
att innehålla studentforum samt  
ett studiebesök på ett nybyggt 
storlaboratorium.

Mer information finns på:
www.nml2017.fi

Tillsammans med de övriga nordiska 
länderna bildar IBL nätverket 
Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe, 
NML. Medlemmarna är de nordiska 
professionsorganisationerna.  
NML-kongressen arrangeras och hålls 
vartannat år i det landet som 
innehar sekretariatet för tillfälle. 

IBL:s stipendier 2017 
Varje år delar IBL ut stipendier för att bidra till biomedicinska 
analytikers kompetensutveckling och erfarenhetsbyte. I år ger vi  
våra medlemmar möjlighet att söka stipendier för valfria kurser  
eller konferenser inom olika ämnesområden.  

Du hittar mer information om kriterier samt ansöknings- 
blanketter på ibl-inst.se 

Välkommen med din ansökan!

Förslaget bygger på det nationellt 
uttalade behovet av specialistutbil-
dade biomedicinska analytiker 
inom vården. Bakom det gemen-
samma förslaget står även samtliga 
lärosäten i Sverige som utbildar 
biomedicinska analytiker. 

– Äntligen har vi kommit så 
långt och nu ser vi fram emot ett 
möte med representanter från 
Utbildningsdepartementet och 
Socialdepartementet där vi kan 
fortsätta diskutera en nationellt 
reglerad specialistutbildning för 
biomedicinska analytiker, säger 
Agneta Colliander, IBL:s ordförande. 

Inrättandet av specialistutbildning-
en är avgörande för att man ska 
kunna möta den snabba utveck-
lingen inom vården som ställer 
krav på utbildning och kompetens, 
men det är också viktigt för 
framtidens kompetensförsörjning. 

– Unga människor i dag vill se 

en möjlig karriärutveckling inom 
yrket de väljer och där är specialist-
utbildningen en viktig pusselbit, 
förklarar Colliander. 

Tanken är att specialistutbild-
ningen ska ha en tydlig klinisk 
förankring i ämnet biomedicinsk 
laboratorievetenskap. Utbildningen 
ska regleras i högskoleförordningen 
och leda till en skyddad specialist-
beteckning. Lärosäten kommer att 
samarbeta för att erbjuda studen-
terna möjlighet till individuell 
specialisering och samtidigt kunna 
utnyttja specialkompetens inom 
olika områden.

ETT STEG NÄRMARE  
specialistutbildning för  

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
De två senaste åren har IBL och Vårdförbundet intensivt drivit påverkansarbetet  

för att specialistutbildning på avancerad nivå ska inrättas för yrkesgruppen.  
I slutet av förra året skickade organisationerna en skrivelse till Utbildningsdepartementet och  

Socialdepartementet där man föreslår en nationellt reglerad specialistutbildning  
för biomedicinska analytiker. 

Text: Jasenka Dobric

” Unga människor  
i dag vill se en möjlig  
karriärutveckling inom  

yrket de väljer.”

Foto: Samuel Westergren 
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Vi summerar det gångna året
Under året som gick har vi bland annat hunnit arbeta fram en kompetensbeskrivning  

för biomedicinska analytiker, arrangera Ledarforum och tolv olika kurser.  
Här tar vi en närmare titt på IBL:s arbete under 2016. 

Text: Jasenka Dobric

KOMPETENSBESKRIVNING FÖR 
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 

IBL har arbetat fram dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad 
biomedicinsk analytiker som bygger på ett konsensusförfarande på 
nationell nivå. Dokumentet tydliggör yrkesgruppens kompetens och 
krav på yrkeskunnande. Eftersom frågan om vem som gör vad på 
laboratoriet har blivit alltmer aktuell fyller kompetensbeskrivningen 
det behov av en samlad och översiktlig beskrivning av biomedicinska 
analytikers specifika kunskaper. Beskrivningen ska både kunna 
användas som stöd inom professionen och fungera som vägledning 
för arbetsgivare och lärosäten. 

För fjärde gången arrangerade IBL Diagnostikforum, den nationella 
mötesplatsen för biomedicinska analytiker. Programmet innehöll 
block inom de flesta discipliner, nätverksträffar och workshops. I 
samband med årets Diagnostikforum arrangerade vi för första gången 
också Ledarforum, där chefer och ledare inom laboratoriemedicin 
diskuterade kompetensförsörjning och biomedicinska analytikers roll 
i framtiden tillsammans med utbildningsansvariga från universitet 
och högskolor samt representanter från fackföreningar.

Specialistutbildning för biomedicinska analytiker 
IBL och Vårdförbundet har efter två års intensivt påverkansarbete 
skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdeparte-
mentet där vi föreslår en nationellt reglerad specialistutbildning för 
biomedicinska analytiker. Att inrätta en specialistutbildning är 
avgörande för att möta den snabba utvecklingen inom vården, men 
också viktigt för framtidens kompetensförsörjning.  
Läs mer på sidan 24. 

TOLV KURSER INOM OLIKA DISCIPLINER 
IBL har arrangerat totalt tolv kurser för biomedicinska analytiker 
inom olika discipliner under 2016. Målet är att erbjuda ett brett 
utbud av kurser och bidra till kompetensutveckling hos yrkesverk-
samma biomedicinska analytiker. Planeringen av årets kurser är  
redan i full gång – du hittar vårens kurser på sidan 32-33.

Har du önskemål om kurser? Välkommen att höra av dig till  
kansli@ibl-inst.se.

Etikluncher 
Under 2016 sponsrade IBL fem 
etikluncher där våra medlemmar 
fick möjlighet att öva sig i etisk 
reflektion tillsammans med sina 
kollegor. Medlemmarna som
tidigare har deltagit i etikwork-
shops fick chansen att bjuda sina
kollegor på lunch och diskutera
etik med hjälp av det etiska  
material som IBL och Vårdför- 
bundet har tagit fram tillsammans. 
Etikluncherna är ett sätt att 
fortsätta att uppmuntra till etisk 
diskussion på arbetsplatserna.

NY WEBBPLATS  
IBL har fått en ny webbplats där du kan anmäla dig till våra kurser, läsa om 
IBL:s arbete, söka stipendier med mera. Sektioner och nätverk har fått egna 
undersidor för att du snabbt ska hitta information om just dina intresseområden. 
På webben hittar du även föreläsarpresentationer från IBL:s kurser. Hemsidan 

fungerar lika väl oavsett om du använder mobiltelefon, 
surfplatta eller dator. Du hittar oss på ibl-inst.se.

DIAGNOSTIKFORUM OCH LEDARFORUM 

Foto: Samuel Westergren

KLINISK  
FYSIOLOGI  
–  EN NY SEKTION INOM IBL 

Under Diagnostikforum i 
Örebro bildades officiellt  
en ny sektion inom IBL: 
Klinisk fysiologi. Sektionens 
styrelse kommer att arbeta 
med att utveckla och stärka 
ämnesområdet, där även 
nuklearmedicin och neuro-
fysiologi ingår. Sektionen 
kommer också att arbeta 
med kompetensutveckling 
genom att bland annat 
anordna kurser för bio- 
medicinska analytiker med 
inriktning mot klinisk 
fysiologi. 
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et känns fantastiskt att få 
denna utmärkelse, dels för 
att jag delar det med min 
tidigare chef Kristina 
Malm Jansson och med 
Michel Silvestri som var 

IBL:s ordförande när jag var vice 
ordförande för IBL, och dels för att 
vi får det för något vi gjorde för tio 
år sedan, säger Lena Morgan.

De tre biomedicinska analytikerna 
prisas för sitt påverkansarbete som 
resulterade i att biomedicinsk ana- 
lytiker blev ett legitimerat yrke för 
tio år sedan. Tillsammans samarbe-

tade de med bland annat regeringens 
utredare. Målet var att få fram en 
tydlig bild av professionen, ansvars-

områden och arbetsuppgifter. 
– Man hade arbetat aktivt under 

många år tidigare med att försöka 
få till en legitimation för biomedi-
cinska analytiker. Skillnaden denna 
gång var att vi lyckades beskriva 
biomedicinska analytiker som en 
profession med möjlighet till speciali- 
sering inom många olika områden 
och inte flera olika professioner, 
minns Lena Morgan. 

VARFÖR HAR DET VARIT VIKTIGT ATT 
DRIVA PÅVERKANSARBETET FÖR ATT 
BIOMEDICINSK ANALYTIKER SKULLE 
BLI ETT LEGITIMERAT YRKE? 
– Det låg som en prioriterad 
uppgift för mig och styrelsen när 
jag valdes till IBL:s ordförande 
2001. Därför var det skönt att vi 
gick i mål under min tid som ord- 
förande. Men det var också viktigt 
eftersom jag själv såg en klar logik  
i att vi biomedicinska analytiker, 
som vårdprofession i samverkan 
med bland annat sjuksköterskor 

DECENNIETS BIOMEDICINSKA  
ANALYTIKER ÄR UTSEDDA
Deras mångåriga arbete gav till slut resultat och år 2006 blev biomedicinsk analytiker  

ett legitimerat yrke. IBL:s styrelse har utsett Kristina Malm Janson,  
Lena Morgan och Michel Silvestri till decenniets biomedicinska analytiker. 

Text: Jasenka Dobric

och läkare, borde bära ett tydligt, 
skarpt ansvar för våra livsviktiga 
arbetsuppgifter. 
Det ansvaret 
både symboli-
seras och 
regleras i lag 
genom yrkesle-
gitimationen. 
Därför var det 
viktigt för mig 
personligen, 
säger Michel Silvestri. 

TIO ÅR MED LEGITIMATION 
Förra året i april var det tio år sedan 
riksdagen fattade beslutet om att 
yrket biomedicinsk analytiker ska 
omfattas av legitimation. Redan 
1997 påbörjade dock Vårdförbundet 
och dåvarande Svensk Laboratorie-
assistentförening arbetet med att 
formulera behovet av en nationell 
reglering av yrket. Första delsegern 
uppnådde de år 1999 när yrket  
fick en skyddad yrkestitel och en 
yrkesexamen utformades. 

– Jag tyckte först att det var ett 
misslyckande att det ”endast” blev 
en skyddad yrkestitel. Men det blev 
ju en nationell reglering och kamp- 
andan för yrkeslegitimationen tog 
fart på nytt. Vårdförbundet och IBL 
lyckades få upp frågan på regeringens 
dagordning igen och det kändes 
gott när riksdagen tog beslutet  
om yrkeslegitimation 2006, säger 
Kristina Malm Jansson.  

I dag är biomedicinsk analytiker ett 
av vårdens 21 reglerade yrken. Yrkes- 

legitimationen 
är ett garanti-
bevis för en viss 
kunskapsnivå 
och lämplighet 
hos personen 
som utövar 
yrket. 

– Det är ett 
framträdande 

bevis för att yrkesgruppen har en 
självständig yrkesfunktion i vården, 
kvalificerade arbetsuppgifter och 
ett särskilt ansvar för patientens 
säkerhet. Det är också ett bevis för 
att biomedicinska analytiker kan 
vara fria yrkesutövare. En garanti 
för att yrkesgruppen har en viss 
kunskapsnivå. Det tycker jag är 
starkt, säger Kristina Malm Janson.

HYLLADE AV KOLLEGOR OCH I MEDIA 
Sedan vinnarna utsågs har Kristina 
Malm Janson, Lena Morgan och 
Michel Silvestri hyllats i lokal media, 
av Vårdförbundet och av kollegor 
från hela landet via sociala medier. 
De kommer att motta utmärkelsen 
i Stockholm i samband med IBL:s 
årsmöte den 4 maj.

– Jag är positivt överraskad över 
det genomslag IBL:s utmärkelse 
har fått, både i media och bland 
kollegor i vården. Det är bra för 
vårt yrke och för laboratoriemedi-
cinen, säger Michel Silvestri. 

MICHEL SILVESTRI,  
ENHETSCHEF PÅ 
 LABORATORIE- 
MEDICINSKT 
CENTRUM GOTLAND

– Jag är naturligtvis 
glad och känner mig 
hedrad. Det är ett fint 
erkännande för ett 
intensivt arbete under 
åren strax före riksda-

gens beslut 2006 om yrkeslegitimation. Samtidigt 
är jag ödmjuk inför det faktum att det varit 
många före oss som kämpat och lagt grunden 
till legitimeringen. Utifrån det perspektivet är det 
ett flertal kollegor som delar erkännandet med 
Kristina, Lena och mig.

”Det är ett framträdande bevis för 
att yrkesgruppen har en självständig 
yrkesfunktion i vården, kvalificerade 

arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar 
för patientens säkerhet.”

D
UTDRAG UR NOMINERINGEN:
”2016 har också varit ett år då vi haft skäl att många gånger påminna oss om att biomedicinska analytikers legitimation 
är garanti för kunskap, kompetens, kvalitet och patientsäkerhet. Något som inte kan ersättas med annan naturveten-
skaplig utbildning.

KRISTINA MALM JANSON, biomedicinsk analytiker, handläggare på Vårdförbundet, LENA MORGAN, biomedicinsk 
analytiker, projektledare på SIS och, MICHEL SILVESTRI, biomedicinsk analytiker, Enhetschef på Laboratoriemedicinskt 
Centrum Gotland drev och ledde påverkansarbete för legitimationen i sina respektive roller (Kristina Malm Janson – chef 
avdelningen för Yrke & Villkor, Vårdförbundet, Lena Morgan – förbundsombudsman, Vårdförbundet, vice ordförande IBL 
och Michel Silvestri – programdirektör på KI och ordförande IBL) under mycket lång tid och 2006 nådde de framgång. ”

HUR KÄNNS DET ATT HA 
FÅTT UTMÄRKELSEN?

KRISTINA MALM 
JANSON,  
HANDLÄGGARE  
VÅRDFÖRBUNDET

– Jag blev mycket glad 
först för nomineringen 
och sedan för att få 
utmärkelsen. Mycket 
hedrande! Hoppade 
runt lite. Det är också 
särskilt positivt att 

ha fått utmärkelsen ihop med Lena Morgan och 
Michel Silvestri.

LENA MORGAN,  
PROJEKTLEDARE SIS

– Det känns fantastiskt 
att få denna utmärkel-
se, dels för att det är 
tillsammans med min 
tidigare chef Kristina 
Malm Jansson och 
med Michel Silvestri 
som var IBL:s ordfö-
rande när jag var vice 

ordförande för IBL, och dels att få det för något 
vi gjorde för 10 år sedan. Jag är så imponerad 
över Anne Berndt som nominerade oss med 
perspektivet att det vi gjorde har gjort skillnad för 
vår profession. Att det sedan är kollegor som har 
beslutat om bemärkelsen känns fantastiskt. Vi är 
ju inte alltid så bra på att lyfta varandra! Jag är 
mycket stolt över utnämningen och vår profes-
sion och den nytta vi gör i samhället och jag har 
aldrig ångrat mitt yrkesval.



PÅ IBL:S AGENDA
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Vad innebär det för dig att vara kontaktombud?
• Vara en ”förlängd arm” mellan styrelserna  

och medlemmarna.
• Du får all information först och sprider det  

vidare lokalt.
• Du får informera studenter om yrket och 

utbildning.
• Ombuden ska kunna fungera som en 

referensgrupp – ett naturligt ”bollplank”!

Vad får du som kontaktombud?
• Utbildnings- och informationsdag i anslutning  

till IBL:s årsmöten.
• Ett startpaket innehållande information och 

reklammaterial.
• Förmånligare pris för deltagande i IBL:s 

kursutbud i mån av plats.
• Förmånligare pris för deltagande på 

Diagnostikforum i mån av plats .
• Du är knutpunkten för lokalt engagemang.

VILL DU VARA  
KONTAKTOMBUD FÖR IBL?

Brinner du för din profession och vill kunna vara med och påverka professionens 
utveckling? Bli kontaktombud! Tillsammans med sektionerna Klinisk fysiologi och 
Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (SKKT) eftersträvar IBL att bygga ett kontaktnät 
med och för medlemmar med hjälp av kontaktombud inom samtliga discipliner.

Anmäl ditt intresse till kansliet!
Mejla kansli@ibl-inst.se för att anmäla ditt intresse.  
Inkludera namn, ort, arbetsplats och kontaktuppgifter.

Agneta Colliander Anna-Lena Henriksson Andreas Malmgren
Ordförande IBL Samordnare SKKT Ordförande Sektion Klinisk fysiologi

– Det känns ju väldigt 
hedrande men också 
överraskande och 
oväntat.  Jag vill gärna 
framhålla mina kollegor 
i det här sammanhanget då vi har ett 
väldigt bra och nära samarbete på vår avdelning. 
Det gör att vi har ett bra arbetsklimat som gör 
arbetet roligare och effektivare. Jag har arbetat 
ganska många år men tycker att jobbet har blivit 
roligare med åren. Det är ett mycket mer själv-
ständigt arbete i dag med mer ansvar, vilket 
inspirerar. Och våra nya unga kollegor är så 
duktiga och ivriga att lära mer och det smittar  
av sig på alla.

Årets biomedicinska analytiker 2016
IBL:s styrelse ställdes inför ett svårt beslut när vinnarna av utmärkelsen  
”Årets biomedicinska analytiker” skulle utses. För första gången delades  
priset ut i två kategorier; laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.

”Det är ett mycket mer självständigt arbete i dag  
med mer ansvar, vilket inspirerar.”

Elin Svensson  
är Årets biomedicinska analytiker 
i kategorin klinisk fysiologi. 

”Den här utmärkelsen sporrar mig verkligen att  
fortsätta stå upp för oss biomedicinska analytiker och 

göra yrket synligt för allmänheten.”

Mikaela Kinnunen  
är Årets biomedicinska analytiker  
i kategorin laboratoriemedicin. 

– Jag känner mig väldigt 
tacksam, förvånad och 
glad över att ha fått den 
här utmärkelsen! Bara att 
bli nominerad kändes 
väldigt stort och att sen 
bli årets biomedicinska 
analytiker är mer än jag 

någonsin trodde. Den här utmärkelsen 
sporrar mig verkligen att fortsätta stå upp för oss 
biomedicinska analytiker och göra yrket synligt 
för allmänheten. Jag hoppas att det ska leda till att 
fler biomedicinska analytiker får bättre arbetsvill-
kor, lön efter kompetens och möjligheter till att 
vidareutbilda sig, säger Mikaela Kinnunen.

LABORATORIEMEDICIN
För sitt aldrig svikande engagemang för professionens 
bästa tilldelas Mikaela Kinnunen, Klinisk genetik i 
Umeå, utmärkelsen ”Årets biomedicinska analytiker” 
i kategorin laboratoriemedicin. Hon har under det 
gångna året varit en flitig debattör som har satt fokus 
på professionens värde, förutsättningar och betydelse 
för allmänheten i både lokal och nationell media. 
Mikaela har även varit involverad i arbetet med att 
påverka landstingspolitiker i samband med konver-
teringen av biomedicinska analytiker-tjänster till 
tjänster för medicinska biologer inom Västerbottens 
läns landsting.

KLINISK FYSIOLOGI
Vinnaren i kategorin klinisk fysiologi är Elin Svensson, 
Klinisk Fysiologi och hjärtmottagning i Luleå, för bland 
annat sin gedigna kompetens och förmåga att 
anpassa sig efter patienter och anhörigas behov på 
ett professionellt sätt i alla situationer. Elin söker 
ständigt nya sätt att öka effektiviteten och kvaliteten  
i utfört arbete och sprider engagemang och glädje 
samt uppmuntrar och stöttar kollegor i arbetet. 

IBL har i år  mottagit totalt sex  nomineringar till utmärkelsen  
”Årets biomedicinska analytiker”  
och det är första gången priset  delas ut i två kategorier.  Vinnarna får en prissumma på  2 000 kr vardera och kommer  att uppvaktas i samband  med IBL:s årsmöte den  4 maj 2017. 
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KURSERKURSER

Kursen syftar till att ge biomedicinska analytiker som arbetar med drog- 
analyser en fördjupad kompetens inom området och kommer att beröra 
hela analysprocessen från provtagning till ackreditering. Vi börjar med  
genomgång av GC-MS, LC-MSMS. Sedan följer teori om droger i 
samhället och internetdroger, preanalytiska faktorer, drogers effekter på 
hjärnan, dopning och kosttillskott, alkoholmetabolism och alkohol- 
markörer. Vidare kommer kursen att beröra kvalitet och ackreditering.
Om möjligt kommer vi även att besöka droglaboratoriet i Örebro.

DROGANALYSER  
– från provtagning  

till ackreditering

PROGRAM Se ibl-inst.se
FÖRELÄSARE Gunilla Karlsson,  
Linda Delin, Kurt Skårberg m.m.
DATUM 2-3 mars 
PLATS Universitetssjukhuset Örebro, 
Örebro
SISTA ANMÄLNINGSDAG 17 februari 
PRIS 6 200 kr. Medlem i IBL 5 200 kr. 

ANMÄLAN TILLALLA KURSER SKER VIAWWW.IBL-INST.SEDU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN  ATT KONTAKTA OSS:KANSLI@IBL-INST.SEELLER TFN 08-24 01 30

Praktisk grundkurs i 
BLODMORFOLOGI
Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker 
som nyligen har börjat eller ska börja arbeta 
med cellmorfologisk diagnostik. Teori varvas 
med praktik under den tre dagar långa hemato-
logikursen. Under kursens praktiska del kom-
mer vi att öva tillsammans på att cellklassificera 
morfologiska fynd från olika blodsjukdomar. 
Utgångspunkten är normal hematopoes och vi 
följer vad som händer med cellerna vid olika 
blodsjukdomar. Kursen examineras med en 
tentamen i form av ett grupparbete efter  
avslutad kurs.

KURSLEDARE Christina Andersson
& Karin Ohlander
 DATUM 28-30 mars 
PLATS Falu Lasarett, Falun
SISTA ANMÄLNINGSDAG 17 februari
PRIS 8 400kr. Medlem i IBL 7 400 kr.
 

Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker som önskar kompetensut-
veckling inom anaerobdiagnostik.  Den syftar till att ge en ökad teoretisk 
och praktisk kunskap där provtagning, preanalytiska faktorer och metodik 
för artidentifiering med biokemiska metoder och MALDI-TOF ingår. 
Vidare kommer kursen att beröra den kliniska relevansen och predis- 
ponerande faktorer samt resistensbestämning och antibiotikaresistens  
hos anaeroba bakterier. Kursen kommer att innehålla en del praktiska 
moment och mycket utrymme för diskussion kring olika patientfall.  

KURSLEDARE Maria Hedberg & Marie Andersson
DATUM 20-21 april 
PLATS Karolinska universitetssjukhuset, Solna
SISTA ANMÄLNINGSDAG 20 mars
PRIS 6 900 kr. Medlem i IBL 5 900 kr.

MALARIA OCH ANDRA  
BLODPARASITER 

Kursen riktar sig till personer som arbetar eller 
kommer att börja arbeta med  parasitologisk 
diagnostik.  Den syftar till att ge en ökad teoretisk 
kunskap både om parasiterna och om den kliniska 
bilden samt om sjukdomsbördan i olika delar av 
världen. Kursen ger också fördjupad kunskap om 
de metoder som finns för detektion och mikroskopi 
av ovanliga agens och kommer att innehålla diskus-
sioner om hur diagnostiken kan förbättras och vad 
vi ska detektera samt hur. 

KURSLEDARE Jessica Ögren & Christine Stenström
DATUM 11-12 september 
PLATS Karolinska universitetssjukhuset, Solna 
ANTAL DELTAGARE Max 20 deltagare 
PRIS 7 300 kr. Medlem i IBL 6 300 kr.  

ANAEROBDIAGNOSTIK
Foto: Sam

uel W
estergren 



IBL:S KVALITETSDAG
IBL kommer att i samband med sitt årsmöte 
anordna en kvalitetsdag för sina medlemmar. 
Dagen kommer att bestå av föreläsningar 
inom kvalité, patientsäkerhet, personcentre-
rad vård och etik. 

DATUM 4 maj 
TID 10.00-16.00
PLATS Stockholm 
PRIS Kostnadsfritt för IBL:s medlemmar.  

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

IBL KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2017 

16-17 FEBRUARI
Equalis användarmöte
Koagulation
Arlanda

2-3 MARS
IBL-kurs
Droganalyser – från 
provtagning till 
ackreditering 
Örebro 

9-10 MARS 
Equalis användarmöte
Hematologi
Arlanda

14 MARS 
Equalis användarmöte
Klinisk mikrobiologi
Stockholm

23-24 MARS
Equalis användarmöte
Läkemedel och 
toxikologi
Arlanda

28-30 MARS
IBL-kurs 
Praktisk grundkurs i 
blodmorfologi
Falun 

5-7 APRIL
Vårmöte Klinisk 
kemi
Tylösand 

20-21 APRIL
IBL-kurs
Anaerobdiagnostik 
Stockholm

4 MAJ
IBL:s Årsmöte
Stockholm 

4 MAJ
IBL:s Kvalitetsdag
Stockholm 

SEPTEMBER
IBL-kurs
Malaria och andra 
blodparasiter 
Stockholm

5-7 OKTOBER
NML- kongress
Helsinki

19-20 OKTOBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser
Uppsala

9-10 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi
Arlanda

14 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Arbets- och  
lungfysiologi
Stockholm

21 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin
Stockholm 

Tissue-Tek VIP 6 AI är vävnadsprocessor av högre rang vad beträffar 
tillförlitlighet och säkerhet bland Tissue-Tek VIP familjen vilken 
medför en betydande investering för kvalitativ vävnadsprocess, samt 
möjliggörande av enkel och korrekt diagnos.

Förlitan på att önskat resultat kan produceras gång på gång och 
generation efter generation med guld standard teknologi kan alstras 
via den senast producerade utomordentliga och tillförlitliga VIP.

Exceptionellt patientprovsäkerhet jämte användarsäkerhet har varit 
avgörande i utveckling av VIP 6 AI.

Den enastående tillförlitligheten som förväntas av VIPar har 
ytterligare förstärkts genom införandet av iSupport. Minskning av 
negativ inverkan orsakad av maskinfel på laboratoriet kan uppnås 
via realtidsövervakning av VIP 6 AI.

Sakura Finetek Sweden AB

vip6ai.sakura.eu 

sakura@sakura.eu

Tissue-Tek VIP 6 AI erbjuder dig:

• Förtroende via guld standard teknologi 

• Utmärkta kvalitativa resultat baserade på 

validerade protokoll

• Exceptionellt säkerhet för patientprov och 

personalen

• Enastående tillförlitlighet och livslängd

CONTINUOUS INNOVATION FOR PATHOLOGY

Til l i t  t i l l  guld standard teknologi

SAF-65263-en-US-0117-1  1 06-01-2017   09:20:09
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MISSA INTE CHANSEN ATT SÖKA  
STIPENDIER FRÅN SEKTIONEN FÖR 
KLINISK KEMI OCH TRANSFUSIONS- 
MEDICIN 2017
SKKT utlyser stipendier för Vårmöte i klinisk kemi  
som går av stapeln den 5-7 april i Halmstad.
Stipendier kan även sökas för deltagande i andra 
kurser, konferenser och kongresser samt andra  
aktiviteter, som är av värde för den biomedicinska  
fortbildningen inom Klinisk Kemi och transfusions- 
medicin.

Ansök senast den 10 februari 2017. 
Mer information samt ansökningsblankett hittar du på:  
ibl-inst.se/sektion/skkt/



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

Ingen DNA extraktion
Inga manuella pipetteringssteg
Snabbt resultat inom 3 timmar

  Få resultat direkt från fecesprovet
  på en och samma dag

  EntericBio realtime® 

  För mer information kontakta Diagen

  Patogenpaneler för detektion av:
  Salmonella

  STEC

  Shigella

  Campylobacter

  Cryptosporidium

  Giardia

  Yersinia

  Entamoeba

  Vibrio
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