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LedAreN

I samband med att IBL är klar med kompetensbeskrivningen för biomedi-
cinska analytiker, som nu ska ut på remiss, får jag anledning att fundera över 
vårt yrkes framväxt och utveckling till en profession. Bodil Person1 har i sin 
avhandling ”När kvinnorna kom in i männens värld” beskrivit yrkets 
utveckling och professionalisering som en yrkesgrupps kamp om och för sitt 

yrke. Denna kamp har pågått i stort 
sett under hela förra århundradet och 
pågår faktiskt än i våra dagar. 
Professionaliseringsprocessen anses 
följa en viss ordning. 

•	 Man bildar en yrkesorganisation och fastställer kriterier för medlem-
skap. Laboratorieassistentföreningen, numera IBL.  

•	 Man ändrar yrkestiteln för att förhindra identifieringen med tidigare 
yrkesstatus. Laboratorieassistenten blev biomedicinsk analytiker. 

•	 Man utarbetar en formell etisk kod.2

•	 Yrkets erkänns officiellt. Det krävs en fastställd examen för att få 
utföra yrket. Vi får en skyddad yrkestitel och slutligen en legitimation 
med motiveringen: ”De biomedicinska analytikerna har ett kvalificerat 
arbete av stor betydelse för patientsäkerheten i vården. De arbetar själv-
ständigt utan kontroll av någon annan yrkeskategori.”3

Alla biomedicinska analytiker känner en stolthet över det kvalificerade arbete 
som vi utför. Genom medlemskapet i IBL blir vi en tydlig och stark profession, 
som inte är utbytbar. I dag är det viktigt att vara tydlig med vilka arbetsupp-
gifter som ska, ur patientsäkerhetssynpunkt, utföras av biomedicinska analytiker 
och vilka arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkeskategorier. 

Det råder en bristsituation i många landsting, vilket gör att vissa arbets- 
givare känner sig ”tvingade” att anställa andra kategorier. Genom en tydlig 
arbetsfördelning kan den biomedicinska analytikern fortfarande vara den 
som utför de arbetsuppgifter som kräver denna specifika kompetens. Vi kan 
aldrig acceptera begreppet ”eller motsvarande”. Är man biomedicinsk 
analytiker så är man det. Är man läkare så är 
man det. Är man sjuksköterska så är man det.

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker 
oavsett arbetsplats, inriktning och facklig 
tillhörighet. 

Tillsammans kan vi som medlemmar driva 
och utveckla både vår profession och vår 
organisation! 

1 Persson, Bodil (1994). När kvinnorna kom in i männens värld:  
framväxten av ett kvinnligt tekniskt yrke - laboratorieassistent  
under perioden 1880-1941. Diss. Lund : Lunds universitet, 1994

2 Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker, IBL och  
Vårdförbundet 2011

3 Ds 2004:28, Lars Grönwall 
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Att tillhöra en profession 

”Vi kan aldrig acceptera begreppet 
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AVHANDLING 
Mass spectrometric quantification of  

amyloid-beta in cerebrospinal fluid and plasma  
– Implications for Alzheimer’s disease

VeTeNskApVeTeNskAp

mitt avhandlingsarbete har jag utvecklat en ny 
metod baserad på masspektrometri för att mäta 
biomarkörer för Alzheimers sjukdom (AD) i likvor 
(cerebrospinalvätska) och plasma. Det finns sedan 
länge etablerade immunologiska metoder (ELISA) 
för att mäta dessa biomarkörer, men de ger stora 

variationer i resultat mellan dagar, kit, lot-nummer 

och framförallt mellan laboratorier [1-3]. Detta gör  
det svårt att jämföra resultaten vid större läkemedels-
studier samt omöjliggör införandet av ett globalt s.k. 
cutoff-värde för diagnostik. Eftersom masspektrometri 
inte använder antikroppar för detektion är det en bra 
metod för att komma runt dessa problem.

Figur 1. aß-peptiden är en nedbrytningsprodukt från det 
större proteinet amyloid precursor protein (aPP). Enligt 
amyloid-kaskadhypotesen är det en obalans i produktionen 
och/eller utrensningen av aß som leder till att den ansamlas 
i hjärnan. Dessutom tros felveckning av peptiden öka dess 
förmåga att bilda aggregat, från dimerer, oligomerer till 
längre fibriller och i slutändan plack.

I

alzheimers sjukdom
AD är den vanligaste formen av demens och globalt är 
över 40 miljoner människor drabbade [4, 5]. Karak- 
täristiska fynd som görs i hjärnan hos patienter med 
sjukdomen är så kallade plack som framför allt består 
av peptiden amyloid-beta (Aß) och neurofibriller 
bestående av tau-proteinet [6]. Aß är en peptid, en 
nedbrytningsprodukt från ett större protein som heter 
amyloid precursor protein (APP), som även återfinns  
i likvor som är i direkt kontakt med hjärnan. Enligt 
den främsta hypotesen för AD, amyloid-kaskadhypo-
tesen [7], är det antingen en överproduktion och/eller 
en minskad utrensning av Aß i hjärnan som leder  
till aggregation med påföljande skador på hjärnans 
nervceller och slutligen demens. 

biomarkÖrer
Aß förekommer i flera olika längder (antal aminosyror), 
där Aß

1-42
 länge använts som biomarkör för sjukdomen 

då den återfinns i lägre koncentration i likvor hos 
patienter med AD [8] där en sänkt koncentration av 
Aß

1-42
 i likvor (före kliniska symptom) innebär en större 

risk att utveckla Alzheimers framöver [2, 9]. I tillägg 
har de relativa nivåerna sinsemellan olika långa Aß-pep- 
tider, framförallt Aß

1-42
/Aß

1-40
, i kliniska studier visat sig 

vara ännu bättre markörer för diagnostik och för att visa 
effekter vid läkemedelsstudier [10-13]. Hittills har bio- 
markörerna dock bara använts som ett stöd för den 
kliniska diagnosen som bygger på symptom. Biomar-
körerna används även som ett stöd inom läkemedels-
forskning och med mer exakta mätmetoder kan läke- 
medelsföretagen mäta vilken effekt medicinerna har. 
Trots att Aß i plasma inte visat sig ha något diagnos-
tiskt värde så är den användbar för att studera läkeme-
dels förmåga t.ex. att ”dra ut” Aß från hjärnan till 
periferin (blodomloppet). 

syfte
Det finns redan antikroppsbaserade metoder som kan 
mäta Aß, men dessa metoder brukar ge stora variationer  
i resultat mellan laboratorier, vilket gör det svårt att 
jämföra resultat vid större läkemedelstudier samt har 
omöjliggjort införandet av ett globalt s.k. ”cutoff-värde” 
för diagnostik [1, 3].

Vi har utvecklat metoder, användbara inom klinisk 
forskning och rutin, för att mäta nivåerna av de mest 
intressanta formerna av Aß i likvor och blod. Den 
antikroppsoberoende metod som utvecklats bygger  
på masspektrometri, ett instrument som extremt nog- 
grant kan separera molekyler från varandra utifrån deras 
förhållande mellan massa och laddning. Metoden blev 
den 21 oktober 2015 godkänd som den första interna-
tionella referensmetoden för att kvantifiera Aß

1-42
 i ett 

referensmaterial av Joint Committee for Traceability 
in Laboratory medicine (JCTLM), identifieringsnummer 
C11RMP9. JCTLMs mål är att främja och ge vägledning 
om likvärdiga, internationellt erkända och accepterade 
mätningar inom laboratoriemedicin. Projektet genom-
fördes i samarbete med The International Federation 
of Clinical Chemistry, Institute for Reference Materials 
and Measurements och Alzheimer’s Association.

Metoden kan på sikt ersätta nuvarande metoder, 
men framförallt skall metoden användas för att 
bestämma koncentrationen av Aß

1-42
 i ett referens- 

material. Referensmaterialet skall sedan distribueras 
till tillverkare av andra mätmetoder för att kalibrera 
dessa och minska mätvariationerna mellan labora- 
torier globalt. Med en referensmetod kan även ett 
definitivt cutoff-värde för Aß-koncentrationen i likvor 
fastställas vilket kan medföra en tidigare och säkrare 
Alzheimersdiagnos.
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VeTeNskApVeTeNskAp

slutsats
Kvantifiering med  immunoassays baseras 
på interaktionen mellan en antikropp 
och ett antigen. Denna interaktion kan 
påverkas av komponenter i provet som 
kan störa eller konkurrerar med 
detektionsantikroppen eller antigenet 
samt konformationen av antigenet. 
Dessa effekter är svåra att kontrollera 
och är förmodligen den främsta anled- 
ningen till varför det har varit svårt att 
harmonisera resultaten mellan labora-
torier och mellan analysplattformar.  
Eftersom kvantifiering med masspektro- 
metri bygger på att direkt räkna målmole- 
kylerna, oftast i förhållande till en stabil  
isotopmärkt internstandard, är kvanti-
fiering absolut och påverkas inte av 
sådana matriseffekter.

Resultaten som presenteras i avhand- 
lingen indikerar att metoden lämpar 
sig för absolut kvantifiering av Aß i 
likvor och plasma. Metoden kommer 
att bidra till att harmonisera befintliga 
analyser och underlätta införandet av 
allmänna cutoff-nivåer för att i sin tur 
kunna använda denna biomarkör i 
klinik. Vidare kommer metoden ha 
betydelse vid läkemedelsprövningar då 
metoden kan säkerställa att rätt personer 
får behandling och att rätt personer 
inkluderas i nya läkemedelsprövningar.

avhandlingen baseras På fÖljande 
Publikationer:
I. Pannee J, Portelius E, Oppermann M, Atkins A, Hornshaw 
M, Zegers I, et al. A selected reaction monitoring (SRM)-based 
method for absolute quantification of Abeta38, Abeta40, and 
Abeta42 in cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease patients and 
healthy controls. J Alzheimers Dis. 2013;33(4):1021-32.

II. Leinenbach A, Pannee J, Dulffer T, Huber A, Bittner T, 
Andreasson U, et al. Mass spectrometry-based candidate reference 
measurement procedure for quantification of amyloid-beta in 
cerebrospinal fluid. Clin Chem. 2014;60(7):987-94.

III. Pannee J, Tornqvist U, Westerlund A, Ingelsson M, Lannfelt 
L, Brinkmalm G, et al. The amyloid-beta degradation pattern in 
plasma--a possible tool for clinical trials in Alzheimer's disease. 
Neurosci Lett. 2014;573:7-12.

IV. Pannee J, Gobom J, Shaw LM, Korecka M, Chambers EE, 
Lame M, et al. Round robin test on quantification of 
amyloid-beta 1-42 in cerebrospinal fluid by mass spectrometry. 
Alzheimers Dement. 2016;12(1):55-9.

Avhandlingen finns att hämta på:  
http://hdl.handle.net/2077/39571
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Josef pannee
Leg. biomedicinsk analytiker och 
medicine doktor vid neurokemi- 
laboratoriet, mölndals sjukhus.

Figur 2. Ett referensmaterial 
används för att harmonisera 
resultat mellan analytiska 
plattformar och laboratorier. 
För att bestämma den exakta 
koncentrationen av analyten 
i referensmaterialet behövs 
en internationellt godkänd 
referensmetod.
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NyTT & NoTerATNyTT & NoTerAT

Från början var planen att konver-
tera hela 50 biomedicinska analy- 
tikertjänster till tjänster som kan 
sökas av andra yrkesgrupper med 
snarlik utbildning som exempelvis 
molekylärbiologer. Men vid VSG, 
verksamhetens samverkansgrupps- 
möte, där både Vårdförbundet och 
Naturvetarna deltog, blev resultatet 
tolv tjänster. 

– Vi sa nej till att konvertera 50 
tjänster och hade ett utgångsläge på 
att noll tjänster skulle konverteras, 
något som arbetsgivaren inte gick 
med på. Efter förhandling slutade 
antalet på tolv tjänster. Detta inne- 
bär att i första hand ska biomedi-
cinska analytiker anställas på dessa 
konverterade tjänster, men Väster-
bottens läns landsting, VLL, kommer 
att ha möjlighet att kunna anställa 
andra yrkesgrupper, säger Ida 
Maria Westin, ordförande Natur-
vetarna VLL.  

– Efterföljande MBL-förhand-

lingar med Vårdförbundet slutade i 
oenighet. Vårdförbundet tycker 
varken att 50 eller 12 biomedicinska 
analytikertjänster ska göras om, 
säger Jenny Olsson, Vårdförbundet 
Västerbottens ordförande. 

för få BiomediciNskA  
ANALyTiker
Västerbottens läns landsting ser 
konverteringen som en nödvändig 
lösning. Laboratoriemedicin Väster- 
botten växer samtidigt som det 
pågår en generationsväxling på alla 
enheter. 

– Vi som arbetsgivare måste ta 
ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö 
och i slutändan även för patientsä-
kerheten. Vi har svårt att rekrytera 
biomedicinska analytiker trots att 
vi är en utbildningsort, säger Ewa 
Lassén, verksamhetschef Laborato-
riemedicin, Norrlands universitets-
sjukhus, Umeå. 

Konverteringen av tjänsterna inne- 
bär i praktiken att arbetsgivaren 
har möjlighet att anställa, förutom 
biomedicinska analytiker, också bio- 
medicinare och molekylärbiologer 
som då får beteckningen medicinska 
biologer. Och all personal, oavsett 
yrkestitel, måste inskolas och få sin 
kompetens bedömd innan de kan 
arbeta självständigt.

– Vi ser samma problem i hela 
landet men vi försöker att vara en 
attraktiv arbetsgivare och erbjuda 
våra medarbetare varierande arbets- 
uppgifter, möjlighet till karriär och 
vi försöker tillgodose de önskemål 
som är möjliga. Studenterna försöker 
vi fånga upp under den verksam-
hetsförlagda utbildningen och 
erbjuder anställning till i stort sett 
alla. Men de är för få och vi kan inte 
låta laboratorierna vara underbe-
mannade. Speciellt svårt är det att 
rekrytera biomedicinska analytiker 
under terminerna, säger hon. 

öppeT för ANdrA yrkesgrupper ATT sökA  

biomedicinska analytikertjänster 

Västerbottens läns landsting har nyligen beslutat att konvertera  
tolv biomedicinska analytikertjänster till tjänster för medicinska biologer.  

Anledningen är bristen på biomedicinska analytiker. 
text: Jasenka Dobric

Lättare att 
ANsökA om 
legitimation
Socialstyrelsen har lanserat 
en ny webbsida som ska 
underlätta för personer som 
har utbildning från länder 
utanför EU och EES att 
ansöka om legitimation 
inom hälso-och sjukvården. 

Webbplatsen är översatt 
till engelska och arabiska 
och innehåller information 
om vad som krävs för att 
skicka in en komplett 
ansökan. I dag får Socialsty-
relsen många ansökningar 
som inte är kompletta 
vilket också förlänger 
handläggningstiden. 

Under 2014 fick Social-
styrelsen in 83 ansökningar 
om legitimation för biome-
dicinska analytiker från 
personer utbildade i länder 
som inte tillhör EU eller 
EES. Endast 25% av 
prövade ansökningar blev 
godkända under det första 
steget.

Den totala siffran för 
ansökningar om prövning 
för de 21 reglerade hälso- 
och sjukvårdsyrkena år 2015 
väntas bli cirka 2 600 vilket 
är en fördubbling jämfört 
med år 2013.

VAr Ligger LöNeNiVåerNA för de 
koNVerTerAde TJäNsTerNA? 
– Det blir ingen skillnad. Söker 
man tjänsten som biomedicinsk 
analytiker eller medicinsk biolog så 
är det samma arbetsuppgifter som 
man ska utföra, säger Ewa Lassén. 

VikTeN AV räTT uTBiLdNiNg 
Biomedicinska analytiker är ut- 
bildade och har kunskap för hela 
analyskedjan, från provtagning, 
analys och rapportering av prov-
svar, och har med sin legitimation ett 
ansvar för säkerställande av kvalitet 
och patientsäkerhet. Medicinska 
biologer saknar många gånger den 
kliniska utbildning som biomedi-
cinska analytikertjänster kräver. 

– Det är en bekymmersam utveck- 
ling vi ser. Problemet är att det finns 
en otydlighet i vem som gör vad på 
laboratorierna. I dag har vi en brist 
på biomedicinska analytiker och 
många yrkesgrupper med snarlika 
utbildningar. Men det gäller att 
fundera lite längre. Vi har en yrkes- 
legitimation som innebär ett särskilt 
ansvar för patientsäkerhet och 
kvalitet, säger Agneta Colliander, 
IBL:s ordförande och biträdande 
verksamhetschef, Laboratoriemedi-
cinska kliniken, Region Örebro län. 

påVerkA poLiTiker 
I nuläget återstår det att arbeta 
vidare och försöka påverka en 
framtida utveckling både politiskt 

och strategiskt. Vårdförbundet har 
träffat landstingspolitiker i Umeå, 
skrivit en debattartikel i Västerbot-
tens-Kuriren, hållit en presskonfe-
rens och anordnat medlemsmöten.  

– Under Vårdförbundets med- 
lemsmöte i Umeå bildades flera 
olika grupper som ska arbeta för 
att få politiker och tjänstemän att 
förstå vikten av biomedicinska 
analytiker inom hälso- och sjukvår-
den samt få media intresserade av 
frågan, säger Jenny Olsson. 

Men det gäller även att fundera 
på hur man kan lösa bristen på 
biomedicinska analytiker. Enligt 
Statistiska centralbyråns prognoser 
kommer stora pensionsavgångar att 
orsaka brist på biomedicinska ana- 
lytiker, framförallt under perioden 
fram till år 2035. 

– Lösningen är attraktiva arbets- 
givare samt goda villkor och utveck- 
lingsmöjligheter direkt kopplade 
till lönen, säger Agneta Colliander. 

– Vi ser att bristen på biomedi-
cinska analytiker är både en arbets- 
miljö- och patientsäkerhetsfråga 
och vi arbetar bland annat just nu 
gentemot lärosätena med långsik-
tiga lösningar, säger Monica Fröjd, 
ombudsman för landsting på 
Naturvetarna.

■	 Läs även debattartikel på sid 32  
 som IBL:s styrelse har skrivit med  
 anledning av arbetsgivarnas idé  
 att tillåta andra yrkesgrupper att söka  
 biomedicinska analytikertjänster. 
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är Cellavivas VD, Mathias 
Svahn, skulle bli pappa för 
första gången började han 
intressera sig för möjligheten 
att spara sitt nyfödda barns 
navelsträngsblod. Men det 

fanns ingen navelsträngsblodbank 
som erbjöd privat sparande i Sverige 
som han kunde vända sig till. Det 
var då idén om att starta en privat 

navelsträngsblodbank föddes. 
– Det känns fantastiskt kul att i 

dag kunna hjälpa familjer eller andra 
blivande föräldrar att tillvarata stam- 
celler från navelsträngsblodet. Jag 
ser sparandet som en förhoppning 
om framtida behandlingsformer 
och jag tror personligen att stam-
cellerna från navelsträngsblodet 
kan vara startmaterial för ett flertal 

individanpassade cellterapier i 
framtiden, säger Mathias Svahn. 

I dag har man ingen större nytta 
av de privat sparade stamcellerna 
men man vet inte heller vad den 
medicinska forskningen kan leda 
till i framtiden. Det allra vanligaste 
användningsområdet för stamceller 
är vid behandling av akut och 
kronisk leukemi, och i det fallet 

PrIVAt sPArANDe AV NAVeLsträNGsbLoD 

en förhoppning om framtiden

Att spara stamcellerna från navelsträngsblodet i förhoppning om att de  
kan komma till nytta vid behandling av en rad sjukdomar i framtiden är en  
växande trend. Nu har Sverige fått sin första privata navelsträngsblodbank  

som erbjuder familjesparande av stamceller.  
Jasenka Dobric

N

behöver patienter behandlas med 
donerade stamceller och aldrig 
med egna. 

– Tittar man på användning av 
stamcellerna från privata navel-
strängsblodbanker handlar det oftast 
om leukemibehandling av syskon. 
Vi är väldigt tydliga med att berätta 
att med dagens behandlingsformer 
är sannolikheten att använda eget 
navelsträngsblod väldigt liten. Men 
risken med att spara stamcellerna 
är endast ekonomisk, säger Mathias 
Svahn. 

medverkan till Privat sParande 
varierar hos landstingen 
Den framtida försäkringen i form 
av frysta stamceller kostar 25 000 
kronor. I Cellavivas box finns allt 
som barnmorskan vid förlossningen 
behöver för att samla in navelsträngs- 
blodet. Själva proceduren tar bara 
några minuter och sedan transpor-
teras stamcellerna vidare till Cella- 
vivas laboratorium. Där analyseras 
och kontrolleras cellerna och navel- 
strängsblodet skickas även till ett 
externt laboratorium för mikrobio-
logiska analyser. Men hur samarbetet 
mellan Cellaviva och landets förloss- 
ningskliniker ser ut, varierar. 

– Vi har inget samarbetsavtal med 
Stockholms läns landsting och det 
har vi löst på så sätt att barnmorskor 
anställda hos Cellaviva kan vara på 
plats vid förlossningen och samla 

in navelsträngsblodet. Men den lös- 
ningen fungerar bara i Stockholm. 
I andra städer som Nyköping, Sund- 
svall, Örnsköldsvik och Sollefteå 
har vi avtal med förlossningsklini-
kerna där vi betalar kliniken för 
varje insamling förlossningsperso-
nalen gör, förklarar Mathias Svahn. 

Anders Fasth, professor i barn- 
immunologi och medicinskt ansvarig 
på Nationella navelsträngsblodbanken 
vid Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset i Göteborg, säger att det inte 
finns skäl att spara navelträngsblod 
privat. Det är anledningen till att 
bland andra Stockholm läns lands- 
ting, Region Skåne samt Västra 
Götalandsregionen, inte låter sin 
personal medverka till insamling av 
navelsträngsblod för privata ända- 
mål vid sina förlossningskliniker. 
Han betonar även vikten av möjlig- 
heten att själv kunna välja vad man 
vill göra med barnets navelsträngs-
blod, men efter adekvat upplysning. 

– Europarådet har gett ut en 
broschyr med objektiv information 
till föräldrar som står inför det 
valet, där det står att det i dag inte 
finns någon säker användning av 
privat sparat navelsträngsblod, 
säger Anders Fasth.  

Men alla förlossningskliniker  
i Sverige har fått information om 
Cellavivas tjänst och flera av dem 
har även fått utbildning i att  
samla navelsträngsblodet efter 
förlossningen. 
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– I patientlagen står det att man ska till- 
mötesgå patientens önskan och för många 
är det ingen stor fråga. Själbestämmande-
principen bör råda och om man vill spara 
navelsträngsblodet för sin egen familj så bör 
man få göra det. Sedan resonerar man olika 
beroende på var man befinner sig. I till 
exempel Kanada, där privat sparande har 
funnits under många år, ser förlossnings- 
läkarna privat sparande som ett intressant 
komplement för framtiden, säger Mathias 
Svahn. 

stort intresse fÖr sParande  
infÖr framtiden 
Efter processning fryses stamcellerna in och 
förvaras i flytande kväve. I dag har stamceller 
förvarats nedfrusna i över 20 år men inget 
talar för att de inte kan hållas nedfrysta 
med bibehållen funktion i en hel livstid. 
När barnet har fyllt 18 år övergår ägande-
skapet av stamcellerna till barnet. Cellavivas 
marknadsundersökningar pekar på att det 
finns ett stort intresse för privat sparande av 
navelsträngblod samtidigt som kunskapsnivån 
om vad det egentligen innebär är låg. 

– Många av våra kunder i dag är utlands-
födda och bekanta med möjligheten att spara 
stamceller. Vi tror att en rimlig målsättning 
är att nå tre till fem procents av det totala 

antalet födslar efter att vi har jämfört 
Sverige med andra länder. Och får vi ett 
genombrott inom stamcellsforskningen så 
kommer det att påverka viljan att spara 
stamceller, berättar Mathias Svahn. 

Professor Anders Fasth är mer skeptisk när 
det gäller stamcellsforskningen och de möjlig- 
heter den kommer att föra med sig i framtiden. 

– Skulle vi få en sådan utveckling så 
finns de publika navelsträngsblodbankerna 
där de sparade stamcellerna kommer alla 
som behöver dem till godo. Då är det inte 
bara ”A-laget” som kan få behandlingshjälp 
med det sparade navelsträngsblodet utan 
också ”B-laget”, säger han. 

Finns det några icke önskvärda konse-
kvenser med att spara stamceller privat? 

– Det har funnits kritik att det här 
kunde påverka den allmänna donations- 
villigheten av navelsträngsblod. Men det 
finns studier där man har jämfört dona-
tionsvilligheten i USA, där både privata  
och publika alternativ för stamcellssparande 
finns och de visar att möjligheten att spara 
stamceller privat inte påverkar viljan att 
donera navelsträngsblod till de nationella 
bankerna. Vill man spara stamcellerna 
privat så ska man kunna göra det även om 
det kostar och jag ser inga etiska problem 
med det. Det är ett hålrum vi fyller, säger 
Mathias Svahn.

NATIONeLLA  
NAVeLSTRÄNGS- 
BLOdBANKeN I 
GöTeBORG
*Sveriges Nationella 
navelsträngsblod-
banken inrättades 
2006 vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
i Göteborg. 

*Navelsträngsblod- 
banken har två 
insamlingsenheter 
vid förlossnings-
avdelningarna på 
Sahlgrenska  
Universitetssjuk- 
huset, Östra Sjukhuset 
och Karolinska  
Universitetssjukhuset, 
Huddinge Sjukhus, 
där möjligheten 
finns att donera 
navelsträngsblod.

”det känns fantastiskt kul att i dag 
kunna hjälpa familjer eller andra blivande 

föräldrar att tillvarata stamceller från 
navelsträngsblodet.”

mathias svahn.
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tt stick på handryggen och fyra 
blodfläckar på ett filtrerpapper. 
Det är allt som krävs för 
screening av 24 sjukdomar 
hos de nyfödda. Gemensamt 
för alla sjukdomar som ingår 

i nyföddhetsscreeningen är att de 
oftast inte ger några tidiga symp-
tom, men om inte behandlingen 
sätts in tidigt leder de till svåra och 
bestående skador. 

– Optimala provtagningstiden 
är när barnet är mellan 48 och 72 
timmar gammalt. Anledningen till 
att provet ska tas så tidigt är att 
barnet fortfarande ska vara katabolt 

och många av de nerbrytningspro-
dukterna som vi detekterar stiger 
då i blodet. Före 48 timmars ålder 
speglar barnets ämnesomsättning 
fortfarande mammas ämnesomsätt-
ning, säger Annika Ohlsson, sjuk- 
huskemist på PKU-laboratoriet, 
Centrum för medfödda metabola 
Sjukdomar, CMMS.

Förra året analyserades runt  
115 000 prover på PKU- laboratoriet 
där man använder sig av enzymatiska 
metoder, ELISA-teknik samt tandem- 
masspektrometri för analys av 
proverna. 

– Detta är ingen akutverksamhet 

samtidigt som det är viktigt att 
läkarna snabbt får veta om screen-
ingen visar en förhöjd risk för någon 
sjukdom för att kunna påbörja 
behandlingen så tidigt som möjligt. 
Vi får dagligen in mellan 300 och  
1 000 prover och oftast har vi alla 
screeningssvaren klara morgonen 
därpå, berättar Kristina Burenius, 
leg. biomedicinsk analytiker på 
PKU-laboratoriet. 

fråN missTANke TiLL diAgNos 
Positiva resultat från screeningen 
analyseras alltid om och misstanken 
verifieras sedan med diagnostiska 

deT försTA sTickeT –

screening av nyfödda
PKU-laboratoriet vid Karolinska  

Universitetssjukhuset, Solna, är Sveriges 
enda laboratorium för screening av  

nyfödda. Tack vare den nationella nyfödd-
hetsscreeningen hittar man årligen runt 90 
barn med allvarliga medfödda sjukdomar 

som alla kan behandlas. 
Jasenka Dobric

prover. De diagnostiska proverna 
analyseras både på CMMS vid 
Karolinska Universitetssjukhuset 
och på Klinisk kemi vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg. 

– Nästan alltid efterfrågas även 
genetiska analyser som en del av 
uppföljningen och vi har en 
välutbyggd genetisk diagnostik. 
Det innebär analys av gener som 
kan orsaka medfödda metabola 
sjukdomar där man får reda på 
exakt vilken mutation barnet bär 
på och som många gånger är en 
indikation på sjukdomens svårig-
hetsgrad, förklarar Annika Ohlsson.

– Vi analyserar också regelbundet 
prover från både barn och vuxna 
som till exempel har fått diagnosen 
PKU, fenylketonuri, för att se att 
deras diet fungerar, säger Marianne 
Söderquist leg. biomedicinska 
analytiker på PKU-laboratoriet.

oVANLigT med medföddA  
sJukdomAr 
Varje år upptäcks runt 90 sjuka barn 
med nyföddhetsscreeningen och 
den allra vanligaste diagnosen är 
medfödd sköldkörtelhormonbrist, 
hypotyreos. Brist på sköldkörtel-
hormon leder till utvecklingsstör-
ning och kortvuxenhet men tack 
vare en tidig och livslång behand-
ling med läkemedel utvecklas 
barnen normalt. 

– Vi upptäcker nästan ett barn i 
veckan med hypotyreos, vilket är 
också den enda sjukdomen som vi 
screenar för som inte bara är ärftlig, 
utan också många gånger en anlägg- 
ningsskada under fosterstadiet, 
säger Annika Ohlsson. 

Alla sjukdomar som ingår i 
screeningen är väldigt ovanliga och 
än så länge finns det tre sjukdomar 

som PKU-laboratoriet fortfarande 
inte har upptäckt.

– En av dessa är citrullinemi som 
beror på ett fel i ureacykeln och är 
extremt ovanlig. Den sjukdomen har 
vi inte hittat än sedan vi började 
screena för den för sex år sedan, 
berättar Martin Engvall, överläkare 
på Centrum för Medfödda Meta-
bola Sjukdomar, CMMS.

fråN 24 TiLL 26 sJukdomAr?
Det är nu 50 år sedan man började 
screena för sjukdomen PKU och 
sedan dess har man utökat screen-
ingen med allt fler sjukdomar. År 
2010 var en milstolpe då nyfödd-
hetscreeningen utvidgades till att 
omfatta totalt 24 sjukdomar.

– Processen där man tittar på om 
nya sjukdomar är lämpliga att ingå 
i screeningen är ganska omfattande 
och det är många kriterier som ska 
vara uppfyllda. Är sjukdomen till- 
räckligt allvarlig för att det ska löna 
sig att screena, går den att behandla, 
är prognosen bättre om sjukdomen 
upptäcks tidigt och finns det 
resurser över hela landet för att 
kunna ta hand om patienterna, är 
några av kriterierna som måste 
utvärderas, säger Martin Engvall. 

Ansökan om att få lägga till sjuk- 
domar till screeningen av nyfödda 
bedöms av Socialstyrelsen. Och i 
december kommer beskedet om 
cystisk fibros kan läggas till listan av 
sjukdomar som ingår i screeningen. 

– Dessutom har vi lämnat in en 
ansökan till Socialstyrelsen om att 
få börja screena nationellt för med- 
födda immunbristsjukdomar. Hittills 
har vi i snart tre års tid endast screenat 
barn födda i Stockholm för med-
födda immunbristsjukdomar inom 
ramen för ett forskningsprojekt. 

e
SCReeNING AV NyFöddA Med PKU-PROV
*1965 började man i Sverige screena för sjuk- 
domen Fenylketonuri, PKU. Det är så nyfödd-
hetsscreening med PKU-provet fick sitt namn. 

*Provmaterialet består av fyra blodfläckar  
som är ungefär 3 mm i diameter och rymmer  
3 mikroliter blod på ett filtrerpapper. 
 

*Under 2015 har PKU-laboratoriet också  
utfört nyföddhetsscreening på ungefär 5000 
nyanlända flyktingar som var under 18 år. 

På PKU-laboratoriet arbetar vi i team 
som består av biomedicinska  
analytiker, kemister och läkare och 
vi får chansen att lära oss väldigt 
mycket, berättar Kristina burenius, 
leg. biomedicinsk analytiker. 

fråN fosTer TiLL NyföddfråN fosTer TiLL Nyfödd
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vad detekteras med non invasive 
Prenatal testing (niPt) ? 
– Testet detekterar de vanligaste 
kromosomavvikelserna hos foster. 
Det är trisomi 13, 18 och 21 vi letar 
efter, och vi detekterar även köns- 
kromosomavvikelser. 

hur fungerar metoden? 
I slutet av 90-talet upptäckte man 
att det läcker ut foster-DNA till 
mammans blod under graviditeten, 
som vi kallar för cellfritt DNA. 
Dessa små fragment cirkulerar i 
blodet och kommer från celler som 
håller på att brytas ned. Det är 
ungefär 10% av cellfritt DNA hos 
en gravid kvinna som kommer från 
fostret. Något förenklat så isolerar 
vi cellfritt DNA från blodets 
plasma och sedan utför vi massiv 
parallellsekvensering. För analys 
bör vi ha minst åtta miljoner 
molekyler som läses av. Dessa lästa 
DNA-sekvenser jämförs sedan mot 
ett referensgenom och vi kan se 
vilka fragment som kommer från 
till exempel kromosom 21 samt hur 
många de är. Överstiger antalet 
DNA-fragment gränsvärdet tyder 
det på att fostret har en extra 
kromosom 21.  

när ska Provet tas? 
– Tidigast graviditetsvecka 10. Då 
vet vi att majoriteten av de gravida 
kvinnorna har så stor andel av 
cellfritt foster-DNA i blodet att vi 
vågar lita på resultatet. Vi har 
ingen bortre gräns men eftersom 
man gör den här diagnostiken för 
att kunna välja att avbryta gravidi-
teten i fall att man bär på ett foster 
med kromosomavvikelse så kom-
mer de flesta proverna att tas i 
graviditetsvecka 10-17.  

hur säkert är testet? 
– Om analysen inte kan påvisa en 
kromosomavvikelse, ett negativt 
provsvar, är risken att det ändå är 
ett foster med kromosomavvikelse 
1:10 000. Om testet istället visar  
en trisomi så är det relativt stor risk 
att det är ett falskt positivt svar och 
vi räknar med att kring 20% av 
proverna blir falskt positiva. Det är 
data från litteraturen, men hur 
många falskt positiva man kan  
förvänta sig är beroende av vilken 
population man erbjuder testet i. 
Erbjuder vi testet i en högrisk 
population, det vill säga gravida 
som har visat sig ha ökad risk för 
foster med kromosomavvikelse 
efter till exempel KUB-test, kan  
vi förvänta oss mycket färre falskt 
positiva svar. Men erbjuder man 
testet i en generell gravid popula-
tion kan vi förvänta oss att ett av 
fem svar är falskt positivt. Därför 
tycker vi att det är viktigt att ett 
positivt NIPT verifieras med ett 
invasivt prov från moderkaka eller 
fostervatten så att man inte gör en 
abort baserat enbart på informationen 
från NIPT. För tvillinggraviditeter 
så är testet inte lika bra utvärderat 
som på singelgraviditeter men de 
studier som är gjorda på tvillingar 
indikerar att testet fungerar, men 
möjligen med lite sämre prestanda.
 

till vilken gruPP erbjuder man 
testet i dag? 
– I Stockholms läns landsting är 
det bara kvinnor som har gjort ett 
KUB-test som visar ökad risk för 
kromosomfel som erbjuds att göra 
NIPT. Också kvinnor som exem-
pelvis är HIV-smittade erbjuds 
testet för att undvika ett invasivt in- 
grepp som innebär ett stick i magen. 

hur stort är intresset  
fÖr testet? 
– De gravida kvinnorna vill helst 
slippa ett invasivt prov så det är 
stor efterfrågan på testet. Vi ser 
även att cirka 30% av prover 
kommer från privata aktörer och 
de kvinnorna är beredda att  
betala för NIPT.

hur kommer infÖrandet  
av niPt att Påverka  
fosterdiagnostiken? 
– Det har redan påverkat foster- 
diagnostiken jättemycket och vi ser 
redan nu mer än 40% minskning av 
de invasiva proverna i Stockholm. 
Det är den stora vinsten med det 
här testet.  På sikt kommer vi att 
också kunna ersätta riktad fosterdi-
agnostik, där vi letar efter specifika 
ärftliga sjukdomar som till exempel 
cystisk fibros, med denna teknik.  

hur bestämmer ni vilket test 
ska finnas med i utbudet när det 
gäller fosterdiagnostik?  
Inom den kliniska laboratorieverk-
samheten följer vi den medicinska 
och tekniska utvecklingen och 
många av de anställda arbetar 
också som forskare, men i det här 
fallet var det till stor del kommer- 
siella företag som drev utvecklingen. 
Vi såg hur efterfrågan på testet 
växte snabbt både i USA och Asien 
från 2011. Då blev det viktig att 
även starta processen för införandet 
av testet i offentligt finansierad 
vård för att inte tappa möjligheten 
till kvalitetsuppföljning i Sverige, 
vilket skulle vara risken om ana- 
lyserna görs utomlands, avslutar 
Erik Iwarsson. 

trisomi 21 (Downs syndrom) och två mer ovanliga kromosom-
förändringar, trisomi 13 (Edwards syndrom) och trisomi 18 
(Pataus syndrom) kan upptäckas med NIPt. Vid Klinisk genetik, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, analyseras cirka 30 
prover i veckan. Metoden introducerades sommaren 2015 och 
hittills har 800 prover från kvinnor analyserats.  
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bättre  
fosterdiagnostik  

med ny metod

Med den icke invasiva metoden NIPT är det möjligt att genom ett blodprov
från den blivande mamman upptäcka kromosomavvikelser hos fostret.

Inom den offentliga vården var Karolinska Universitetssjukhuset först med att erbjuda  
testet, som än så länge bara en liten andel kvinnor har tillgång till.  

Men införandet av testet markerar ett skifte inom fosterdiagnostiken, säger Erik Iwarsson,
överläkare och chef för fosterdiagnostisk verksamhet vid Klinisk genetik.

Jasenka Dobric

fråN fosTer TiLL NyföddfråN fosTer TiLL Nyfödd
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på iBL:s AgeNdApå iBL:s AgeNdA

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

Redan nu kan vi berätta att 
programmet kommer att innehålla 
block för molekylärbiologi, klinisk 
fysiologi, veterinärmedicin och etik. 

Under Diagnostikforum kommer 
flera nätverksträffar att hållas, bland 
annat för biomedicinska analytiker 
som handleder studenter under 
verksamhetsutbildning samt 

biomedicinska analytiker som 
arbetar inom djursjukvården.  

Biomedicinska analytiker som 
önskar presentera sina forsknings-
arbeten, avhandlingar, examens- 
arbeten, utvecklingsarbeten, 
kvalitetsarbeten eller liknande är 
välkomna att delta med en veten-
skaplig poster eller muntlig presen-
tation. Mer information kommer 
att finnas på www.ibl-inst.se samt 
www.diagnostikforum.se inom kort. 

Boka den 28-29 september redan 
nu och hoppas att vi ses i Örebro!

DIAGNostIkforuM  
i Örebro hösten 2016
bokA 28-29 sePteMber reDAN Nu
Den nationella mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker, 
Diagnostikforum, kommer att hållas i Örebro den 28-29 
september. Åren 2012-2014 har konferensen arrangerats i 
Jönköping och lockat runt 400 deltagare vid varje tillfälle.

iBL på yrkesdAgeN
IBL:s ordförande, Agneta Colliander, kommer att på den internationella 
biomedicinska analytikerdagen, den 15 april, vara på plats i Göteborg och 
prata om karriärvägar och specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

vem gÖr vad inom  
framtidens laboratorium 
Den 27 september anordnar 
IBL en konferens om vem 
som gör vad inom framtidens 
laboratorium. Den vänder sig 
till chefer och utbildare, men 
också berörda föreningar och 
organisationer, och efterföljs 
under 28-29 september av 
Diagnostikforum, där ämnet 
kommer att fortsätta debatteras 
av biomedicinska analytiker.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen söker

Biomedicinsk 
analytiker
– i klinisk fysiologi på LaboratorieMedicinskt 
Centrum Gotland

Välkommen till oss där avstånden till arbete och 
fritid är korta, där både historia och vacker natur 
är ständigt närvarande.

Läs mer på 
www.gotland.se/ledigajobb

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
www.gotland.se/jobbahososs

kompeTeNsBeskriVNiNg för  

biomedicinsk analytiker
IBL har under ett antal år arbetat 
med att ta fram en kompetensbe-
skrivning för biomedicinska ana- 
lytiker och förra året återupptogs 
arbetet av IBL:s Vetenskapliga råd. 

Dokumentet ska nu ut på remiss 
och synpunkter ska inhämtas från 
lärosäten, kliniska verksamheter 
och fackliga organisationer. Biome-

dicinska analytiker ska även ges 
möjlighet att lämna synpunkter via 
föreningens hemsida. Förslaget till 
kompetensbeskrivning kommer 
även att diskuteras på utbildnings-
nätverkets årliga konferens. Slutligen 
kommer arbetet att presenteras på 
Diagnostikforum 2016 för att 
därefter fastställas. 

Syftet med kompetensbeskrivningen 
är att tydliggöra yrkesgruppens 
professionella kunnande och roll 
inom olika verksamhetsområden.  
I dagsläget finns det ett behov av 
samlad, översiktlig beskrivning av 
vilken kompetens den biomedicinska 
analytikern bör ha för att arbeta 
inom professionen.  

IbL finns på fACebook
På IBL:s officiella sida på Facebook- IBL- Institutet 
för biomedicinsk laboratorievetenskap – kan du 
följa organisationens aktiviteter, få information  
om våra kurser, stipendier, tidningen Laboratoriet 
och mycket mer. Du kan även kontakta oss via 
Facebook. Glöm inte att gå in på sidan och gilla den. 

Foto: Sam
uel W

estergren
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medLemssidor medLemssidor 

IbL:s organisation utVeCkLAs

sektion för  
klinisk fysiologi
IBL vill starta en sektion för 
klinisk fysiologi, där frågor 
som rör området kan behand- 
las. Kurser, nätverkande, 
stipendier och utbildnings-
frågor inom klinisk fysiologi 
är sådant som kan tänkas 
beröras av sektionen.  
Vill du vara med och enga-
gera dig i sektionens styrelse?
Kontakta i så fall  
Cecilia Ozolins på  
ceciliaozolins@gmail.com

Sektioner och nätverk möjliggör att just ditt intresseområde kan bevakas på ett bättre 
sätt. Därför kommer IBL att fortsätta att utveckla sin organisation med flera sektioner 

och nätverk som du som medlem har du tillgång till och kan engagera dig i.

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

Handledarnätverk 
Under Diagnostikforum 2013 hölls den andra upplagan av nätverks-
träffen för biomedicinska analytiker som handleder studenter under 
verksamhetsförlagd utbildning. Men ett handledarnätverk som 
återkommer varje år kräver att någon tar det yttersta ansvaret. 

I november 2015 då IBL höll en handledarkurs för biomedicinska 
analytiker bestämde vi på IBL att satsa på ett handledarnätverk för 
biomedicinska 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 det stöd ni behöver för att kunna ha en 
bra handledningsstrategi.

För mer info kontakta: handledare@ibl-inst.se

vilka var huvudfrågorna som  
diskuterades På nml-mÖtet?  
– Vi diskuterade biomedicinska analy- 
tikernas roll utifrån medborgarpers- 
pektivet. Var kommer provtagning  
och vård att finnas när allt fler vårdas 
hemma? Danmark lyfte frågan utifrån 
en centralisering av vården till ett fåtal 
högteknologiska sjukhus. Just nu pågår 
det ett projekt i Danmark där biome-
dicinska analytiker ingår i så kallade 
preanalytiska team som använder sig 
av en buss för att kunna erbjuda prov- 
tagning i hemmet. Norge presenterade 
sin organisation NOKLUS (Norwe-
gian Quality Improvement of Primary 
Health Care Laboratories) som bland 
annat tillhandahåller konsulter mot 
hemsjukvården för utbildning och 
kvalitetssäkring. Utifrån ett svenskt 
perspektiv beskrev vi hur kvaliteten 
kan säkras på vårdcentraler när det 
råder en brist på biomedicinska ana-
lytiker. Biomedicinska analytiker kan 
ansvara för utbildning av andra personal- 
kategorier och ackreditering kan 
kopplas till större laboratorier. Island 
har de flesta av sina biomedicinska 
analytiker på sjukhuslaboratorierna. 
Landet har även en konstant brist på 
biomedicinska analytiker. 

berätta om den kommande  
nml-kongressen som kommer att 
arrangeras i helsingfors 2017.
– Kongressen kommer att arrangeras 
tillsammans med den årliga kongressen 
för Finlands Bioanalytikerförbund. 
Det kommer att finnas minst två 
engelskspråkiga programspår per dag. 
Programmet kommer att innehålla, 
förutom föreläsningar, ett studiebesök 
på ett nybyggt storlaboratorium och ett 
studentforum. Man kommer att arbeta 
utifrån nya guidelines som har tagits 
fram inom NML för bedömning av 
postrar och muntligt framförande samt 
för genomförande av studentforum.

vad är nytt På euroPanivå? 
– I år är det val till EPBS styrelse och 
alla poster är uppe för omval och 
nominering. Den 7-8 oktober är det 
General Governing Body EPBS möte  
i Aten som inleds dagen före med en 
allmän konferens med tema continious 
professional development, CPD. 
Programmet kommer att spikas under 
de kommande veckorna.

nytt i norden
I slutet av mars samlades de nordiska ledamöterna i NML-gruppen  

för det årliga mötet som hölls i Helsingfors. Vi bad Gabriella Lillsunde-Larsson,  
styrelseledamot i IBL, att dela med sig av senaste nytt från Norden.   

NML – NORdISK MedISINSK  
LABORATORIeGRUPP

Sverige bildar tillsammans med de 
övriga nordiska länderna nätverket 
Nordisk Medisinsk Laboratorie- 
gruppe, NML, där medlemmarna  
är de nordiska yrkesförbunden.  
Det är Internationella kommittén,  
som IBL och Vårdförbundet bildar 
tillsammans, som representerar 
Sveriges biomedicinska analytiker  
på nordisk, europeisk och 
internationell nivå. 

NML bildades för att stärka det 
nordiska professionssamarbetet, öka 
kunskapen samt bidra till utvecklingen 
av professionen i de nordiska länderna.

Nätverket står bakom NML-kongressen 
som är den största för biomedicinska 
analytiker i Norden. Nästa NML- 
kongress kommer att arrangeras i 
Helsingfors, den 5-7 oktober, 2017.
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medLemssidor 

biomedicinsk  
analytiker = säkert  

Provsvar
  

#stoltbiomedicinskanalytiker #patientsäkerhet

15 aPril
internationella biomedicinska  
analytikerdagen

✄

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:
Använd postern till höger eller skriv ut den på www.ibl-inst.se, 
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 

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. 
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VeTeNskApmedLemssidor

Annika Kiel Olsson, Vårdförbundet 
Västernorrlands vice ordförande, var 
en av deltagarna under etikworkshopen 
som valde att fortsätta med etikarbetet 
genom att bjuda in biomedicinska 
analytiker på etikluncher.

Tillsammans med en kollega  
arrangerade hon fyra etikluncher  
för personalen från Klinisk kemi, 
Mikrobiologi samt Blodcentralen  
i Sundsvall. Luncherna sponsrades  
av IBL och intresset för att delta  
var stort. 

– Vi inledde med en kort teoretisk 
introduktion till etik och sedan valde 
vi ut fyra etiska dilemman som vi 
diskuterade med hjälp av den etiska 
reflektionsmodellen. De dilemman  
vi valde var tillämpbara på verksam-
heter vi arbetar inom, säger Annika 
Kiel Olsson.

VAd hAr Ni fåTT för respoNs  
fråN deLTAgArNA? 
– Övervägande har vi fått positiv 
respons. Många tycker att det är 
nyttigt med etisk reflektion samt  
att det är någonting som vi inte  
gör tillräckligt ofta. 

 VArför är deT VikTigT med eTisk 
refLekTioN för BiomediciNskA 
ANALyTiker?
– Många gånger går vi direkt på 
beslut. Därför är det väldigt viktigt 
att ibland stanna upp och fundera på 
varför man gör vissa saker. Det ligger 
också rätt i tiden för att vi ser ett 
generationsskifte på laboratorierna 
och då är det nyttigt att diskutera 
vissa saker och komma fram till 
gemensamma beslut för hur vi ska 
agera i vissa situationer. 

hur kommer Ni ATT forTsäTTA ArBeTA 
med eTik på ArBeTspLATserNA? 
– Laboratoriernas enhetschefer deltog 
också på etikluncherna och förslaget 
är att vi någon gång per termin ska 
ägna arbetsplatsträffen åt etisk 
reflektion. Då är det också lättare att 
välja dilemman som är lämpliga att 
diskutera på varje specifik arbetsplats.  

IBL och Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett 
arbetsmaterial för biomedicinska analytiker för att uppmuntra 
diskussion och reflektion om etik på arbetsplatsen.
Vill du veta mer om det etiska arbetsmaterialet?
Kontakta Gabriella Lillsunde Larsson,  
gabriella.lillsunde-larsson@regionorebrolan.se

stort intresse för etikluncher
Under etikworkshopen för biomedicinska analytiker inom laboratoriemedicin och 
klinisk fysiologi, som i höstas arrangerades av IBL och Vårdförbundet, uppmuntrades 
deltagarna att fortsätta arbeta med etik på sina arbetsplatser. Nu har laboratorie- 
personalen i Sundsvall haft chansen att öva på etisk reflektion under sina lunchraster. 

NågrA rösTer  
fråN deLTAgArNA om  

eTisk refLekTioN

"Vi tänker och  
prioriterar olika."

"Att det är bra att  
fundera en stund innan 
man går till handling.”

"Lärt mig hur andra  
tänker om samma sak.”

"Att det inte är så enkelt 
som svart eller vitt.”

Sök stipendier från Sektionen för  
Klinisk kemi och Transfusionsmedicin 2016!

SKKT utlyser för 2016 stipendier för 20 000 kronor.
Stipendiaten skall inneha medlemskap i SKKT(fd RKKT) sedan minst ett år,  

långvarigt medlemskap prioriteras.

Stipendiet kan sökas för deltagande i 
kurser, konferenser och kongresser samt 
andra aktiviteter, som är av värde för 
den biomedicinska fortbildningen inom 
Klinisk Kemi och transfusionsmedicin. 

Poängkurser anordnade av högskolor 
och universitet godkänns ej.

Stipendiat förväntas lämna en skriftlig 

rapport inom en månad efter avslutad 
aktivitet till styrelsen för SKKT efter 
medlens användande.

Rapporten kommer att publiceras i 
tidningen Laboratoriet. Summan  
20 000 kr kommer att fördelas på flera 
stipendiater, beroende på kursens 
utformning och innehåll.

Outnyttjade medel till sökt aktivitet 
skall återgå till sektionen.

Ansök senast 15 april, 2016

Ansökningsblankett finns på  
www.ibl-inst.se och ska mailas till  
ewa.gronvall@regiongavleborg.se
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in open mode
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closed or open mode
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kurserkurser

del 2. Patientnära analyser  
– kvalitet och Patientsäkerhet
Kursen riktar sig till dig som utför patientnära analyser (PNA) eller dig 
som utbildar i PNA. Målsättningen är att du efter kursen ska känna dig 
trygg i ditt PNA-utförande genom en bättre förståelse för kvalitetssäkring 
av PNA, samt att du som undervisar ska få inspiration till att utveckla 
din undervisning. Du är utbildad undersköterska, sjuksköterska eller 
biomedicinsk analytiker.

Kursen innehåller olika perspektiv på PNA-kvalitet och börjar med en 
genomgång av övergripande riktlinjer/direktiv för PNA. Därefter går vi 
in på:
	 •	Förståelse	och	hantering	av	olika	typer	av	kvalitetsproblem
	 •	Preanalys,	analys,	postanalys
	 •	Kritisk	bedömning	av	analysresultat
	 •	PNA-ansvarig	–	önskvärd	roll	och	funktion
	 •	Nätverksanslutna	instrument

Förbered gärna frågor i förväg för diskussion i gruppen.
Du kan välja att delta på en eller båda kursdagarna.

anmälan tillalla kurser sker viawww.ibl-inst.sedu är alltid välkommen  att kontakta oss:kansli@ibl-inst.seeller tfn 08-24 01 30

KURSLedARe Helena Johansson
dATUM 3 maj 2016
TId 10.00-16.00

PLATS Piperska muren, Stockholm
ANTAL deLTAGARe Max 20 deltagare
SISTA ANMÄLNINGSdAG 6 april 2016

del 1. Preanalys – Provtagning och kvalitet
Kursens syfte är att ge kursdeltagarna verktyg att förbättra kvaliteten 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. 

KURSLedARe Hanne Wernander, PNA-
koordinator
dATUM 4 maj 2016
TId 10.00-16.00
PLATS Piperska muren, Stockholm
ANTAL deLTAGARe Max 35 deltagare

SISTA ANMÄLNINGSdAG 6 april 2016

PRIS 
5 200 kr/del, 9 300 kr för båda dagarna 
Medlem i IBL 4 500 kr/del, 8 500 kr för 
båda dagarna. 

Kursen syftar till att under två dagar ge ökad kunskap om olika undersök-
ningsmetoder 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.

kurs i LuNgfuNkTioNsdiAgNosTik

TrANsfusioNsmediciN
Kursens föreläsningar kommer bland annat  
att handla om specialkomponenter, trans- 
fusionskomplikationer, graviditetsimmuni-
sering, hantering av stora blödningar inklusive  
ROTEM, Blodövervakning i Sverige (BIS)  
(grundläggande genomgång samt nyheter) och studiebesök på  
Transfusionsmedicin, Norrlands universitetsjukhus, Umeå.  
Studiebesök på ett annat laboratorium efter önskemål.

dATUM 25-26 oktober
PLATS Umeå. Möjlighet till videolänk i Luleå och Östersund och eventuellt i flera orter. 

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

grundkurs i allmänkemi
Kursens syfte är att ge biomedicinska analytiker som vill höja sin 
kompetens inom klinisk kemi djupare förståelse och högre kompetens 
rörande de vanligaste analysernas utförande och tolkning. Därför 
kommer frågor som medicinska indikationer, kemiska analysprinciper, 
instrumentprinciper samt kvalitetssäkring att belysas. Föreläsarna har 
lång erfarenhet och hög kompetens inom området.

KURSLedARe Håkan Ossowicki, Minna Bernardsson med flera 
dATUM 8-9 september 2016
PLATS Hasse på Sjökanten, Jönköping 
ANTAL deLTAGARe Max 32 deltagare
SISTA ANMÄLNINGSdAG 1 augusti 2016
PRIS 7 600 kr inkl. boende, 7 200 kr utan boende.  
Medlem i IBL 6 600 kr inkl. boende. 6 200 kr utan boende.

KURSLedARe Per Gustavsson och Anne 
Johansson
dATUM 1-2 juni
PLATS Östra sjukhuset, Göteborg
ANTAL deLTAGARe Max 25 deltagare
SISTA ANMÄLNINGSdAG 10 maj 2016
PRIS 6 900 kr. Medlem i IBL 6 200 kr.

kvalitetsdag
Missa inte att anmäla dig till 
IBL:s Kvalitetsdag. IBL:s 
medlemmar går gratis men  
det är först till kvarn som gäller 
då antalet platser är begränsat. 
Programmet hittar du på  
www.ibl-inst.se

dATUM 21 april 2016
TId 10.00-16.00
PLATS Piperska muren, Stockholm
SISTA ANMÄLNINGSdAG Först till 
kvarn!
PRIS GRATIS för IBLs medlemmar. 
Max 45 platser.

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 mikro-
skop.

Utgångspunkten är normal 
hematopoes, och vi följer vad 
som händer med cellerna vid 
olika blodsjukdomar. Kursen 
examineras med en hemtenta-
men efter avslutad kurs.

Praktisk cellklassificering och 
kursledare: Karin Ohlander,  
leg. biomedicinsk analytiker 
Klinisk kemi , Falu lasarett 
Christina Andersson,  
leg. biomedicinsk analytiker, 
Klinisk  kemi , Falu lasarett 

Föreläsare:
Christina Wallman, överläkare, 
Medicinkliniken, Falu lasarett

dATUM 24-26 Maj
PLATS Patologen, Falu lasarett
ANTAL deLTAGARe Max 15 deltagare
SISTA ANMÄLNINGSdAG 3 maj 2016
PRIS 9 500 kr. Medlem i IBL 8 800 kr.
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” Vi BehöVer uTVeckLA professioNeN i 
sTäLLeT för ATT AVVeckLA deN för ATT 

BehåLLA BiomediciNskA ANALyTiker iNom 
häLso- och sJukVårdeN och LockA fLer 

TiLL uTBiLdNiNgeN.”

deBATTdeBATT

dag står både laboratorierna 
och sjukvården inför stora 
förändringar med allt större 
krav på snabb, säker och mer 
personcentrerad vård. I takt 
med dessa förändringar har 
den legitimerade biomedicin-

ska analytikerns roll utvecklats, och 
vi kan med vår kompetens inom 
hela analyskedjan bidra till den 
önskvärda effektiviseringen utan 
att riskera patientsäkerheten.

Biomedicinska analytiker har 
utbildats till att självständigt välja, 
använda och utvärdera analys- och 
undersökningsmetoder, och att 
tolka erhållna resultat i relation till 
patienten. Vi kan besluta om 
resultatets tillförlitlighet, och avgöra 
om behov av uppföljning, ny eller 
utökad analys, finns. Biomedicinska 
analytiker uppmärksammar och 
hanterar avvikande prover och 
analysresultat samt säkerställer att 

kritiska prov- och undersöknings-
resultat hanteras och kommuniceras 
på rätt sätt. Förutom att säkerställa 
analyskvaliteten undervisar och 
handleder biomedicinska analytiker 
studenter, kollegor och andra 
yrkesutövare.

Socialstyrelsen anser att det ur 
patientsäkerhetsperspektiv ska vara 
en legitimerad kår som bedriver 
laboratoriearbete, därför har bio- 
medicinska analytiker legitimation 

Det finns sätt att lösa bristen på  

bIoMeDICINskA ANALytIker 
Många landsting har svårt att rekrytera biomedicinska analytiker. Kanske är det 

läge att se över vilka arbetsuppgifter som kan lämnas över till ett biträde innan man 
börjar konvertera legitimerade tjänster? Kanske behöver biomedicinsk analytiker inte 

vara den som packar upp prover och sorterar?

sedan 2006. Legitimerad personal 
som begår misstag som äventyrar 
patientsäkerheten kan få sin legi- 
timation återkallad. Om arbetsgi-
varen tänjer på detta och anser att det 
går lika bra att anställa till exempel 

medicinska biologer, visar man att 
laboratorieresultaten inte är av sådant 
värde att man behöver säkerställa 
patientsäkerheten. Tilläggas kan att 
en huvuddel av de diagnoser, 
behandlingar och medicinska 
uppföljningar läkare ger patienter 
grundar sig på provsvar.

tänka brett 
För att lösa en bristsituation gäller 
det att tänka brett. Vi behöver ut- 
veckla professionen i stället för att 
avveckla den för att behålla biome-

I

dicinska analytiker inom hälso- och 
sjukvården och locka fler till utbild- 
ningen. Man behöver också ha tyd-
liga karriärvägar och möjlighet till 
specialistutbildning för att till- 
sammans med övriga legitimerade 
yrkesgrupper utveckla framtidens 
sjukvård. 

En väg att gå är att utnyttja det 
faktum att exempelvis medicinska 
biologer i viss mån läser snarlika 
kurser som biomedicinska analytiker. 
Att komplettera den utbildningen 
med kurser inom biomedicinsk 
laboratorievetenskap, som ger klinisk 
erfarenhet, gör att de kan ta bio- 
medicinsk analytikerexamen och 
därmed ansöka om legitimation. 
En arbetsgivare som står inför en 
bristsituation borde kunna stå för 
denna kompletteringsutbildning, en 
klar satsning för patientsäkerheten.

Sammanfattningsvis behövs fler 
biomedicinska analytiker i Sverige. 
Detta är något som borde kunna 
lösas genom tydliga karriärmöjlig-
heter. Självklart ska lönen vara i  
paritet med ansvar och kompetens, 

För att lösa en bristsituation gäller det att tänka brett. En del av 

lösningen är tydliga karriärvägar för biomedicinska analytiker, 

menar Ibl:s styrelse.

   

Tel 040–32 12 70   www.menarinidiagnostics.se

Mätning av blodglukos och keton

Snabbt1 
Patientnära mätresultat på 6 sekunder 
för glukos och 10 sekunder för keton.

Exakt2 
Noggranna mätresultat. Eliminerar interferenser 
p g a hematokrit, maltos, galaktos, syre, 
paracetamol, askorbinsyra och urinsyra. 

Enkelt3 
Kan användas av all hälso- och sjuk-
vårdspersonal efter en kort genomgång. 
Anslutningsbar enligt POCT1-A. for Critically ill Patients

CLEARED

1.  6 sekunders provtid för Glukos, 10 sekunder för Keton   
2.  CV% 2,4–3,6% i intervallet 2,2–31,7 mmol/l   
3.  Erbjuder ett konfi gurerbart handhavande samt en enkel Xpress-version

System för 
patientnära 

analyser

en fråga som de fackliga organisa-
tionerna har ansvar för att driva.

Vi biomedicinska analytiker har en 
yrkesetisk kod att förhålla oss till, och 
är en självklar diagnostisk partner i 
teamet kring patienten. Vi är stolta 
över det ansvar vi har som legiti-
merad yrkesgrupp och vi ser fram 
emot att fortsätta utvecklas genom 
specialisering av vår profession.

IBL:s styrelse

En version av texten har tidigare publicerats som debatt-
artikel på Dagens Medicins debattsida på webben. 
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/01/26/det-
finns-satt-att-losa-bma-bristen/
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kurser, mÖten och konferenser 2016

14 – 15 aPril
Equalis användarmöte
Klinisk immunologi
Solna

21 aPril
IBL-kurs
Kvalitetsdag
Stockholm

21 aPril
IBL: s årsmöte
Stockholm

21 aPril
SKKT: s årsmöte
Stockholm

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

IBL-kurs
Patientnära analyser 
– kvalitet och patient-
säkerhet
Stockholm

11 – 13 maj 
Vårmöte i Klinisk 
kemi
Malmö 

18 – 20 maj
Vårmöte i Klinisk 
patologi
Karlstad 

23 – 27 maj
Mikrobiologiskt 
vårmöte
Helsingborg

24 – 26 maj
IBL-kurs
Praktisk grundkurs i 
blodmorfologi
Falun

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

27 sePtember
Ledarforum
Örebro

28 – 29 sePtember
Diagnostikforum
Örebro

6 – 8 oktober
EPBS-möte
Aten, Grekland

13 – 14 oktober
Equalis användarmöte
Patientnära analyser 
Uppsala

25 – 26 oktober
IBL-kurs
Transfusionsmedicin
Umeå

10 – 11 november
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi
Arlanda

15 november
Equalis användarmöte
Arbets- och lungfysio-
logi

22 november
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin
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NästA 
NuMMer AV 

kommer: 7 juni 
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ibl årsmÖte, PiPerska 
muren stockholm
fredag 21 aPril kl. 15.00–16.00

fÖredragningslista och årsmÖteshandlingar kommer att 
vara tillgängliga På www.ibl-inst.se 14 dagar innan samt 
vid årsmÖtet.
föranmälan krävs.  
sista anmälningsdag 14 aPril. 

Sakura bygger vidare på succén och huvudprinciperna för SMART
Automation, och lanserar nu en andra generationens helautomatisk
inbäddningsstation: Tissue-Tek® AutoTEC® a120.                    

Helautomatisering av inbäddningsprocessen ger den högsta och
mest likartade kvaliteten på klossar, samtidigt som den eliminerar det
krävande arbetet med att manuellt orientera och inbädda
vävnadsprover. Dessutom säkras en fullständigt bevarad orientering
av vävnaden från makrosnittning till mikrosnittning.          

Den beprövade AutoTEC-tekniken i kombination med Paraform® 
kassettsystemet, och de nya a120-funktionerna för integrerad track &
trace av provklossar, garanterar den oöverträffade patientsäkerhet
som miljontals patienter världen över redan har upplevt fram till idag.

Sakura Finetek Sweden AB

autotec.sakura.eu

smartautomation@sakura.eu

AutoTEC® a120 & Paraform® sätter standarden för

automatiserad inbäddning

• Fullständigt bevarad orientering genom hela

processen

• Förutsebart arbetsflöde och hanteringstid

• Underlätta track & trace

• Förbättrad ergonomi

Klossar av högsta kval itet t i l l  dig

SAF-61105-en-US-1115-2   1 13-11-2015   10:31:48
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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

  AmpliRun    för att hålla koll på PCRTM

Över 110 olika patogener representerade.
Framrenat komplett mikrobiellt genom.
Väl karakteriserade och definierade koncentrationer.
Lång hållbarhet.
Lyofiliserade.

Vi har

    Har du koll på din 
extraktion och PCR?  

Kvalitetskontroller från nukleinsyraextraktion till detektion.
Validering av hela arbetsflödet.
Komplett, inaktiverad microorganism i en syntetisk matrix. 
(ex vis CSF, swab, serum) 
Väl karakteriserade och definierade koncentrationer.

  AmpliRun    Total för att hålla koll på extraktion och PCRTM


