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LEDAREN

Den första vackra vårdagen satt jag ute i solen som värmde och gav en 
förhoppning om vår. Ett annat tydligt vårtecken är den internationella 
biomedicinska analytikerdagen, 15 april. I år är temat antibiotikaresistens. 
Vi utlyser en tävling där du och dina kollegor får beskriva hur ni som 
biomedicinska analytiker bidrar till det viktiga arbetet. Alla kan vara med 
även om man inte arbetar just inom det området. 

Jag kan inte låta bli att lyfta fram det fantastiska arbete som mina 
medarbetare i Örebro har gjort med att arbeta fram nya rutiner kring 
HPV och den gynekologiska hälsokontrollen. Att vi har lyckats så bra 
beror på att vi är en enad klinik och kan arbeta smidigt mellan olika 
verksamheter och enheter. Att enas och samarbeta brukar ge vinster. 

På samma sätt är de nya kontaktombud som vi har rekryterat viktiga 
samarbetspartners när det 
gäller IBL:s arbete med 
att synliggöra yrket, 
arbeta för professionens 
utveckling och ge input 
när det gäller behov av 
kurser och utbildningar.

Den 4 maj kommer vi 
att anordna en utbildningsdag med temat ”Vad är kvalité?”. Vi säger ofta 
att vi arbetar kvalitetssäkert men vad innebär det egentligen i praktiken? 
Förhoppningsvis ska vi få med oss många bra argument så att vi kan 
fortsätta debatten och diskutera den biomedicinska analytikerns roll nu 
och i framtiden. 

Min vision är att alla vi biomedicinska analytiker, såväl studerande 
som yrkesverksamma, ska känna att det är viktigt att samverka för vårt 
fantastiska yrke. Har du kollegor som inte är med i IBL så tipsa om att vi 
finns. Uppmana dom att maila eller ringa vårt 
kansli. 

Representanter från IBL:s styrelse kommer 
att närvara på alla discipliners vårmöten.  
Vi ser det som viktiga tillfällen att få träffa  
så många som möjligt av våra medlemmar. 

Efter mer än 40 år som biomedicinsk 
analytiker, tidigare laboratorieassistent,  
brinner jag fortfarande för min profession  
och har blivit nominerad till fortsatt arbete  
i IBL:s styrelse. I tidningen kan du läsa om alla 
övriga nomineringar till styrelsen. Fantastiska  
representanter som jag vet ger allt för er som  
medlemmar och vår organisation.

Ansvarig utgivare Agneta Colliander

Redaktör Jasenka Dobric
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Håll utkik efter vår webshop
En ny serie laboratorieprodukter. Perfekt för 
kliniskt bruk, universitet och forskning.
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STUDIER AV FÖRRUTTNELSEPROCESSEN AV MÄNSKLIG
VÄVNAD FORTFARANDE OVANLIGA I EUROPA 
Tiden före DNA-tekniken var forensisk antropologi ett 
av de främsta verktygen för identifiering av mänskliga 
kvarlevor där mjukdelar och tänder saknas. I dag omfattar 
forensisk antropologi även studien av hur en människa  
förruttnar i olika miljöer.

PÅ IBL:S AGENDA S.26 

DE NOMINERADE ÄR…  
Läs om samtliga kandidater nominerade 
till IBL:s styrelse, sektionernas styrelser 
och övriga uppdrag inom organisationen. 

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
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for Cervical Health Screening
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iden före DNA-tekniken var forensisk antro-
pologi ett av de främsta verktygen för identi-
fiering av mänskliga kvarlevor där mjukdelar 
och tänder saknas. Antropologi innefattar 
studier av arkeologiskt mänskligt material för 
bedömning av bland annat kön, kroppslängd, 

härkomst och ålder vid dödstillfället. Den forensiska 
aspekten inkluderar identifiering i de fall där individ-
specifika drag påträffas. Aspekten inkluderar också 
notering av atypiska märken som tyder på brottsligt 
uppsåt, exempelvis krosskador eller märken efter vasst 
verktyg. På senare tid har forensisk antropologi även 
kommit att innefatta studien av hur en människa 
förruttnar i olika miljöer, vilket hör till ämnet tafonomi.

FÖRRUTTNELSEPROCESSENS OLIKA STADIER
Redan inom minuter efter att hjärtat slutat slå börjar 
somliga av kroppens egna celler att brytas ned, så 
kallad autolys. På grund av avstannad cirkulation dras 
blodet med gravitationen mot de lägsta delarna av 
kroppen närmast marken, varpå likfläckar uppstår. 
Kalciumkoncentrationen i muskelceller ökar, vilket i 
kombination med minskad ATP-mängd till slut 
skapar en irreversibel övergång från avslappnat 
muskelläge till spänt läge, och likstelhet, rigor mortis, 
utvecklas.

Till följd av tillväxten av anaeroba gasproducerande 
bakterier börjar kroppen i de flesta fall att svälla, och 
till slut spricker huden. Detta medför att syre än en 
gång införs, och de aeroba bakterierna kan börja 

arbeta. Kroppen är nu ofta även täckt av fluglarver 
som bryter ned och äter upp vävnad, och befinner sig 
i det stadium där den förlorar mest massa. Det 
organiska materialet försvinner gradvis till dess att 
kroppen når skelettstadiet.

Hur lång tid det tar att nå varje stadium av förrutt-
nelse beror på en mängd faktorer. Vid The Forensic 
Anthropology Research Facility i Texas har man 
exempelvis sett hur en kropp under sommartid 
förlorar upp till 20 kg under det mest aktiva stadiet av 
förruttnelse, för att sedan nå skelettstadiet efter totalt 
tre veckor. Ett så snabbt förlopp är knappast möjligt i 
vårt svenska klimat (Fig.1).

SPETSKOMPETENS INOM FORENSISK ANTROPOLOGI
Begreppet tafonomi (på engelska taphonomy) an-
vänds framför allt inom arkeologi och antropologi. 
Den första forskningsfaciliteten som upprättades 
specifikt för detta syfte startade 1981 i Knoxville i 
Tennessee, på initiativ av rättsantropologen Dr. 
William Bass. Syftet med forskningsfaciliteten, som 
då endast bestod av ett fåtal kvadratmeter, var bland 
annat att studera hur förruttnelsen av en mänsklig 
kropp påverkas av yttre och inre faktorer såsom 
insekter, mikrober, temperatur, kroppsfett, kläder och 
omgivande miljö (ovanför mark, under mark, upp-
hängd, instängd). Donationerna bestod till största 
delen av kroppar som genomgått obduktion och som 
sedan inte upphämtats av släktingar.

I dag är faciliteten i Knoxville 10 000 kvadratmeter 

stor och donationer är nästan uteslutande från 
individer som specifikt donerat sina kroppar hit. 
Organdonation är inte ett hinder, men då detta kan 
påverka förruttnelsen används dessa kroppar i stället i 
utbildning av lokal och federal polis, samt för träning 
av likhundar. Utbildningen för aktiva inom rättsvä-
sendet innehåller en teoretisk del där medverkande får 
en inblick i några av de vetenskapliga områden som 
kan kopplas till människokroppens förruttnelse, 
exempelvis rättsantropologi, rättsentomologi, rättso-
dontologi, rättsmedicin och arkeologi. Vidare följer 
en praktisk del där medverkande lokaliserar en grav, 
gräver fram och frilägger de mänskliga kvarlevorna 
med arkeologiska metoder, samt inventerar skelettde-
lar (Fig.2).

Efter avslutad forskning/utbildningstillfälle sorteras 
de rengjorda skelettdelarna i boxar för att sedan ingå i 
den stora osteologiska samlingen. Boxarna är märkta 
med nödvändig information inför framtida osteolo-
giska och antropologiska studier som exempelvis kön, 
längd, ålder vid dödstillfälle och geografisk härkomst. 
Även medicinsk historia såsom sjukdom, blodgrupp 
och eventuellt långvarigt intag av mediciner märks 
upp. Skeletten kan också användas för studier inom 
forensisk ansiktsrekonstruktion av mjukvävnad, då 
facit redan finns i form av fotografier av individen 
som donerat sin kropp (Fig.3). 

FÖRSTA STUDIEN INOM HUMAN TAFONOMI BEVILJAD I 
EUROPA
Utöver faciliteten i Knoxville finns ytterligare större 
och mindre faciliteter i USA, ofta kopplade till 
universitet som del av medicinska utbildningar. År 
2015 godkändes Sydney som första stad utanför USA 
etiskt och finansiellt för att starta en egen facilitet.

 Väderförhållanden och geografisk placering skiljer 
sig markant mellan USA och Australien jämfört med 
Europa. Det gör det problematiskt för Europa att 
använda publicerade data från dessa faciliteter, då 
förruttnelsen av en kropp påverkas av en mängd 
miljöfaktorer. I början av 2017 spreds nyheten om att 
Amsterdam fick godkännande att starta Europas 
första studie inom human tafonomi. Förhoppningsvis 
är det startskottet för fler liknande beslut inom 
Europa.

Förruttnelsen hos en gris på 45 kg anses vara det 

Studier av förruttnelseprocessen av mänsklig 
vävnad fortfarande ovanliga i Europa

T

Fig. 1. Texas, US. Kroppsvätskorna är kväverika vilket gör att gräset dör. Några år senare är har  
marken återfått sitt normala utseende. Fig. 2. Tennessee, US. De kroppar som ska ingå i utbildningen  
för verksamma inom rättsväsende läggs under plast för att påskynda förruttnelseprocessen.  
Fig. 3. Tennessee, US. Skelettdelarna rengörs och blir del av skelettsamlingen.

Fig. 1.

Fig. 2 

Fig. 3 
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som påminner mest om den mänskliga förruttnelse-
processen. Det saknas dock relevanta studier, och 
fortfarande kvarstår det faktum att människor och 
grisar i grund och botten är olika (Fig.4).

Även hundförare vittnar om att det ibland uppstår 
problem när hundarna inte får träna på lik utan på 
grisar. Likaså kan problem uppstå vid träning på 
mindre vävnader och kroppsvätskor, eller kläder från 
förruttnade människor.

 I Sverige finns ingen lag som förbjuder helkropps-
donation för rättsmedicinska studier, vilket verkar 
gälla de flesta länder inom Europa som redan har ett 
fungerande donationssystem. Det är emellertid svårt 
att motivera etableringen av tafonomiska faciliteter för 
de enskilda länderna då antalet onaturliga dödsfall 
utomhus är relativt lågt. En annan invändning är att 
forskningen omfattar ett stort antal svårkontrollerade 
faktorer som försvårar standardisering, framför allt 
varierande miljöfaktorer.

TVÄRVETENSKAPLIGT NÄTVERK FÖR ÖKAT SAMARBETE
Det har nu skapats ett tvärvetenskapligt nätverk inom 
Europa med cirka 60 delegater från 16 länder. Dessa 
representerar många olika ämnes- och arbetsområden, 
inklusive polis, kriminaltekniker och hundförare, samt 

de olika faciliteterna i USA och Australien. Målet är 
att integrera forskningen inom redan etablerade 
anatomiska institutioner och medicinska utbildningar, 
och att starta praktiska kurser inom tafonomi för 
verksamma inom rättsväsendet, liknande de i USA. 
För att eliminera utomhusrelaterade faktorer, samt för 
att undersöka hur kroppskonstitution och sjukdomar 
hos individen påverkar förruttnelseprocessen på ett 
standardiserat sätt, övervägs också etablering av 
kontrollerade inomhuslaboratorier.

Förhoppningen är en ökad förståelse för human 
nedbrytning i europeiskt klimat, bredare träning av 
likhundar, samt ett ökat internationellt praktiskt 
samarbete mellan forskare och yrkesverksamma inom 
det forensiska fältet.

Är du intresserad av att ta del av detta projekt?
Kontakta Kelda Stagg via kelda.stagg@gmail.com

Kelda Stagg, MSc
Laboratorieingenjör, Klinisk mikrobiologi,  

Karolinska universitetssjukhuset
Föreläsare i Forensic Taphonomy vid Uppsala universitet

. 

Fig. 4. Påklädd gris som analog för människa i förruttnelsestudier.

Fig. 4 

Kelda Stagg under kursen i Knoxville, Tennessee.  

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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Den biomedicinska analytikern Caroline Dahlström 
såg ett behov av en skräddarsydd manuell diffräknare 
när hon insåg att de diffräknare som i dag finns på 
marknaden har de olika celltyperna placerade på olika 
knappar. Det var då idén till en fullt anpassningsbar 
diffräknare föddes. 

– Tanken är att det skall vara jag som bestämmer 
hur jag vill arbeta. Att anpassa diffräknaren efter mina 
behov och mitt arbetssätt är för mig en självklarhet. 
En diffräknare ska vara enkel att använda med så få 
knapptryckningar som möjligt samtidigt som man ska 
kunna erhålla så mycket information som möjligt, 
förklarar Caroline Dahlström. 

PRO-Cell är en programvara för pc och Mac och 

motsvarar den manuella diffräknaren som står bredvid 
mikroskopet. Den kommer med sju förprogrammerade 
profiler där alla profiler är enkla att skräddarsy. Vidare 
kommer man att kunna välja vilka siffror eller bokstäver 
som ska användas för de olika celltyperna.

Möjlighet att lägga till och spara mikroskopsbilder 
i PRO-Cell kommer också att finnas. Både data och 
bilder finns därefter sparade i en databas och som 
användare har man åtkomst till sina sparade filer, 
antingen direkt i programvaran eller genom att logga 
in på PRO-Cells hemsida. En gratisversion av PRO-
Cell för både pc och Mac kommer att lanseras i slutet 
av april och kommer att finnas tillgänglig för ned-
laddning på: www.pro-cell.se

Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat en 
lista på bakterier som utgör ett stort hälsohot globalt 
och för vilka nya antibiotika krävs så snart som möjligt. 

Bakterierna på listan är indelade i tre grupper: 
kritisk, hög och medium prioritet. 

Till den kritiska gruppen hör multiresistenta  
bakterier som Pseudomonas och Enterobacteriaceae.  
I de övriga två grupperna hittar man bland annat 
vancomycinresistenta enterokocker och Salmonella. 

Listan med bakterier för vilka nya läkemedel behövs 
är framtagen för att främja forskning och utveckling av 
nya antibiotika. Den är en del av WHO:s arbete mot 
en ökad antibiotikaresistens hos bakterier. 

Akut behov av nya antibiotika för bakterier på WHO:s lista

Biomedicinsk analytiker är ett 
kvinnodominerat yrke. Enligt 
Statistiska centralbyråns siffror  
var könsfördelningen inom yrket 
90 procent kvinnor och 10 procent 
män år 2012. Siffran för andelen 
män utbildade till biomedicinska 
analytiker  väntas öka till 17 procent 
år 2035. På Klinisk mikrobiologi  
i Visby är könsfördelningen bland 
medarbetarna däremot nästan jämn 
även om det är en förhållandevis 
liten enhet med nio anställda. 

– Vi tycker att det är roligt och 
intressant att det är nästan jämnt 
men jag måste erkänna att det knap- 
past ligger någon medveten strategi 
bakom den könsfördelningen. Vi 
vill rekrytera kvalificerad personal 

till våra enheter och på klinisk mikro- 
biologi har vi nästan lika många 
män som kvinnor, säger Michel 
Silvestri, enhetschef på Laborato-
rieMedicinskt Centrum Gotland. 

Silvestri lyfter även mångfald  
ur ett annat perspektiv på de sex 
enheterna som tillhör Laboratorie-
Medicinskt Centrum Gotland. 
Nämligen etnisk. 

– Vi har rätt många nationaliteter 
representerade bland våra cirka 
sextio anställda medarbetare. Det 
handlar om minst tio olika natio-
naliteter, vilket också bidrar till 
den unika arbetsmiljön vi har på 
Gotland. Detta i kombination 
med både logistiska utmaningar 
och anstormning av sommargäster 

under sommarhalvåret. 
Tittar man på antagningsstatis-

tiken till de biomedicinska analyti-
kerprogrammen höstterminen 
2016 visar den att det fortsatt är en 
majoritet kvinnor som söker utbild- 
ningen. Flest antal sökande män 
hade Göteborgs universitet med 
186 sökande av totalt 731. Tätt 
efter ligger Karolinska institutet 
med 166 och Uppsala universitet 
med 165 sökande, vilket motsvarar 
23 procent respektive 24 procent. 
Umeå universitet hade procentuellt 
sett den högsta andelen män som 
sökte utbildningen, 34 procent. I 
hela Sverige var andelen män som 
sökte den biomedicinska analytiker- 
utbildningen 25 procent. 

Urinalysis from Sysmex

Get closer to a sharper and
faster diagnosis

Find out just how to get closer on
www.art-of-particles.com

Bacteria diff erentiation 
and UTI information in 
less than a minute

www.sysmex-nordic.com
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Nästan jämn könsfördelning  
på Klinisk mikrobiologi i Visby
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DIFFRÄKNARE I NY TAPPNING
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Snabbare diagnos av sepsis med 
nya diagnostiska system

En till fyra timmar istället för en flera dagar lång 
väntan på ett odlingssvar. Det är målet när forskarna 
inom ramen för EU-projektet SMARTDIAGNOS ska 
utveckla snabbare metoder för diagnostik av sepsis. 
Text: Jasenka Dobric

iden är den stora nackdelen med blododlingar, 
som i dag är standardmetoden för diagnos av 
sepsis. Det tar två till tre dagar att påvisa 
bakterier i blodet och sex dagar att utesluta 
bakterieväxt i ett prov. Sedan ett år tillbaka 
deltar forskare vid Högskolan i Skövde i 

EU-projektet SMARTDIAGNOS för att utveckla 
metoder för snabbare analys av prover från patienter 
med misstänkt sepsis. 

– Vi vill använda innovativa metoder för att  
kunna detektera sepsis tidigare, där även möjlighet  

till antibiotikaresistensbestämning ska finnas, säger 
Diana Tilevik, lektor i molekylärbiologi vid Hög- 
skolan i Skövde. 

Två diagnostiska system kommer att tas fram: ett 
för kliniska laboratorier och ett patientnära för bruk 
på akutmottagningar. Det patientnära instrumentet 
ska snabbt kunna hjälpa läkarna att utesluta sepsis hos 
patienter, eller starta antibiotikabehandlingen vid ett 
positivt svar. Vid ett positivt svar kommer också ett 
prov för analys på kliniskt laboratorium att tas för 
mer specifik sepsisdiagnostik.

– Målet är att kunna ge patienterna korrekt behandling 
tidigare. Det instrument som kommer att utvecklas för 
akutmottagningar ska ge ett analyssvar inom en timme, 
medan analysen av proverna på laboratoriet kommer 
att ta tre till fyra timmar. Det är en avsevärd förbättring 
mot den diagnostik vi har i dag, säger Diana Tilevik. 

PCR ISTÄLLET FÖR BLODODLING 
Inom projektet ska nya tekniska lösningar och inno-
vativa analysmetoder användas för en snabb och 
korrekt sepsisdiagnos med 95 procent känslighet och 
99 procent specificitet. Metoden baseras på multiplex 
PCR och analysen kommer att utföras på helblod.

Tanken är även att bestämning av bakteriernas 
resistensmönster ska vara en del av den nya applika-
tionen på laboratorier. 

– Liknande system för kliniska laboratorier finns på 
marknaden i dag men inte med lika många resistens-
gener, förklarar Anna-Karin Pernestig, lektor i mole-
kylärbiologi vid Högskolan i Skövde. 

Under projektets första år har forskarna vid hög-
skolan i Skövde fokuserat på omvärldsanalys. Man  
har tittat på lösningar som redan finns på marknaden 
samt intervjuat laboratoriepersonalen och läkare för 
att fånga upp kraven för ett nytt diagnostiskt system. 

– Slutanvändarna är laboratoriepersonalen och vi 
har ett tätt samarbete med Unilabs AB i Skövde. Det 
nya systemet kommer att innebära väldigt lite ”hands 
on time” för laboratoriepersonalen vilket förenklar 
handhavandet, säger Anna-Karin Pernestig.

KLAR PROTOTYP ÅR 2020 
Projektet SMARTDIAGNOS beräknas vara klart år 
2020. Under projektets sista år kommer prototyperna 
att utvärderas på kliniska laboratorier.  

– Sedan väntar klinisk utvärdering av analysinstru-
menten som inte är inkluderad inom ramen för 
projektet, säger Diana Tilevik. 

En stor utmaning när det gäller utformning av det 

nya laboratorieinstrumentet är antibiotikaresistensen 
hos bakterier. Utveckling av nya resistensmönster  
hos bakterier är ett växande folkhälsoproblem och  
det gäller att hitta lösningar som även fungerar i 
framtiden. 

– Just antibiotikaresistens har vi diskuterat mycket. 
I Sverige är antibiotikaresistensen ännu inte en lika 
stor utmaning som i exempelvis Tjeckien eller Öster-
rike, men vi måste tänka brett och ha de variationerna 
i åtanke också, säger Anna-Karin Pernestig.

Varje år dör runt tio miljoner människor av sepsis  
i världen och man räknar med att kunna minska 
sjuklighet och mortalitet med upp till 20 procent tack 
vare en snabbare diagnos. På sikt kommer det även att 
leda till en mer rationell förbrukning av antibiotika 
samt minskade kostnader inom sjukvården. 

Helena Enroth, Unilabs samt Diana Tilevik och Anna-Karin Pernestig, Högskolan i Skövde, ingår i 
forskargruppen för EU-projektet SMARTDIAGNOS.

”Målet är att kunna ge patienterna  
korrekt behandling tidigare.”

EU- PROJEKTET SMARTDIAGNOS

Projektet SMARTDIAGNOS Next Generation Sepsis Technology ska utveckla innovativ 
diagnostisk utrustning för snabbare upptäckt av bakterier i blodet hos patienter med 
misstänkt sepsis. 

Forskare vid Högskolan i Skövde, Unilabs AB och TATAA Biocenter AB ingår i ett 
EU-konsortium med deltagande partners från Danmark, Tjeckien, Österrike och Tyskland.

T Foto: Högskolan i Skövde
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Övergång till primär  
HPV-SCREENING

I början av året fastställdes det nya nationella vårdprogrammet för  
prevention av livmoderhalscancer. Region Örebro län var bland de första i landet 

med att införa primär HPV-screening av gynekologiska cellprover. 
Text: Jasenka Dobric

juni 2015 publicerade Socialstyr- 
elsen nya rekommendationer 
för screening av livmoderhals-
cancer. Det innebär bland 
annat att kvinnor i åldrarna 
30–64 får inbjudan till cell-

provtagning för humant papillom-
virus, HPV, i stället för morfolo-
gisk undersökning. Men ständigt 
växande provhögar och svårigheten 
att rekrytera cytodiagnostiker ledde 
till en påskyndad övergång till 
primär HPV-screening i Örebro. 

– Vi visste att övergången skulle
ske, frågan var bara när den skulle 
ske. Vi hade hög arbetsbelastning 
med svarstider på upp till fyra 
månader och vi var tvungna att 
lösa vår situation, berättar Jessica 

Lantz, cytodiagnostiker på Klinisk 
patologi vid Universitetssjukhuset 
Örebro. 

Övergången skedde i augusti 
2016, några månader innan det 
nya nationella vårdprogrammet för 
livmoderhalscancer blev klart. 

– Det fanns ett utdrag på hur
vårdprogrammet med största 
sannolikhet skulle se ut. Doku-
mentet var vid det laget ute på 
remiss så vi började arbeta utifrån 
det, säger Gisela Helenius, drift-
chef på Molekylärdiagnostik. 

IT-LÖSNINGAR STÖRSTA UTMANINGEN 
Strax efter att personalen hade 
påbörjat arbetet med övergången 

till primär HPV-screening insåg de 
att de tekniska lösningarna saknades. 
Att sedan få fram en optimal lösning 
som fungerar för verksamheten tog 
ungefär ett halvår. 

– Det gällde dels att ställa om
kallelsesystemet och dels att upp- 
datera labbdatasystemen. Bland 
annat skulle automatbeställningar, 
automatsigneringar och automat-
svar fungera, säger Alexandra Kola-
ric, leg. biomedicinsk analytiker på 
Klinisk patologi och IT-ansvarig. 

Dessutom skulle hela arbets-
gången planeras och samordnas 
mellan två laboratorier, Klinisk 
patologi och Molekylärdiagnostik. 
I dag tas alla prover emot av patolog- 
laboratoriet där de registreras och 
prepareras för analys, oavsett om 
det handlar om HPV-prov eller prov 
för cytologisk analys. Därefter 
analyseras HPV-proverna på mole- 
kylärbiologiskt laboratorium och 
de cytologiska proverna screenas  
av cytodiagsnostiker. 

– Förarbetet görs på patolog- 
laboratoriet och molekylärlabora-
toriet får sedan provvolymerna. 
Vår styrka är att vi har datasystem 
från samma leverantör. Det under- 
lättar samarbetet mellan de två 
laboratorierna och bidrar till att vi 
har så lite manuell hantering som 
möjligt, säger Alexandra Kolaric.

METODEN VAR REDAN I BRUK 
Instrumentet för analys av HPV 
fanns redan på plats och metoden 
var redan i bruk i Örebro. Det 
användes för vidareundersökning 
av de prov som visade lätt skivepi-
telatypi vid cytologisk screening. 
Enda skillnaden nu är egentligen 

HUMANT PAPILLOMVIRUS - HPV

*Humant papillomvirus, HPV, är den vanligaste 
sexuellt överförbara infektionen i Sverige och 
övriga världen.

*För de flesta typer av HPV märks inga symtom 
och det enda sättet att upptäcka förstadier till 
livmoderhalscancer som konsekvens till smitta 
av högriskvirus är regelbundna gynekologiska 
cellprovskontroller. Det finns ett samband 
mellan cancer och vissa virustyper, främst 
HPV-typerna 16 och 18. 

*Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör 
hälso- och sjukvården erbjuda screening för 
livmoderhalscancer med cellprovtagning och 
analys för cytologi för kvinnor i åldern 23–29 
år. Från 30 år rekommenderas dock cellprov-
tagning med analys för humant papillomvirus 
(HPV).

Källa: Folkhälsomyndigheten & Socialstyrelsen 

Gisela Helenius, Marit Hansen, Aleksandra 
Kolaric, Jessica Rosén och Jessica Lantz 
säger att ett välfungerande lagarbete under-
lättade övergången till HPV-screening.I

provvolymerna. De har ökat från 
några enstaka prover till närmare 
hundra prover dagligen. 

– Med metoderna hade vi inga
svårigheter. Vi hade validerat HPV- 
metoden redan för två år sedan.  
För att kunna hantera de ökade 
volymerna var det däremot nöd-
vändigt att köpa en robot som för 
över proverna från burk till rör  
för att sedan analyseras i instru-
mentet, säger Gisela Helenius.

Och trots skillnaden i antal 
prover som i dag analyseras för 
HPV märker personalen på 
Molekylärdiagnostik ingen större 
skillnad i arbetsbelastningen. 

– Den ökade arbetsbelastningen
är förhållandevis liten jämfört med 
den arbetsbelastning cytodiagnos-
tikerna hade innan. Det är inte så 
många manuella moment i hante-
ringen av dessa prover och de nega- 
tiva resultaten skickas ut automa-
tiskt, förklarar Marit Hansen, leg. 
biomedicinsk analytiker och 
instrumentansvarig. 

NYTT ARBETSSÄTT  
FÖR CYTODIAGNOSTIKER 
Införandet av HPV-testningen 
håller på att förändra cytologin 
som disciplin, vilket även innebär 
en ny roll för cytodiagnostiker. 
Exempelvis har antalet glas i 
åldersgruppen över 30 år, som 
analyseras av cytodiagnostiker, 
minskat med 90 procent. 



– De utmaningar vi ställs inför är
att det blir omvänt för oss. I dag
vet vi att prover vi tittar på i den
åldersgruppen innehåller högrisk-
HPV. Förut ställde vi först den
cytologiska diagnosen och sedan
undersökte man om vissa prover
innehöll HPV. Vetskapen om att
provet innehåller högrisk-HPV gör
att det finns en risk för diagnos-
glidning, det vill säga att man har
lättare för att fälla än fria i vissa
fall, säger Jessica Lantz.

För att bibehålla en samstämmig 
diagnostik samt förhindra diagnos-
glidning analyserades de första 250 
proverna med högrisk-HPV av alla 
fyra cytodiagnostiker som arbetar 
på Klinisk patologi. Varje prov 
diagnostiserades självständigt och 
resultaten jämfördes och diskute-
rades innan man enades om svaret. 

– Tanken är även att vi ska
kunna titta tillbaka och följa upp 
dessa prover, och på så vis öka våra 
diagnostiska kunskaper, säger 
Jessica Lantz. 
– De negativa proverna har man
som grund för att bedöma de 

positiva proverna och införandet 
av HPV-screening har sållat bort 
de negativa proverna. Det innebär 
ett annat sätta att jobba på, säger 
cytodiagnostikern Jessica Rosén.

LAGARBETE
Övergången till primär HPV-scre-
ening har lett till ett tätt samarbete 
mellan Klinisk patologi och Mole- 
kylärdiagnostik, men även ett sam- 
arbete med Klinisk kemi eftersom 
biobankningsroboten är placerad 
där. Personalen har varit delaktig  
i hela processen, från omformule-
ringen av kallelsebreven och IT- 
lösningar till de logistiska bitarna. 

– Vi har haft många möten och
diskussioner. I styrgruppen satt 
även representanter från kliniker 
och barnmorskemottagningar, så 
det har varit toppen att samarbeta. 
Jag vill verkligen lyfta det lagarbete 
som har krävts för att smidigt 
kunna införa primär HPV-screen-
ing, säger Gisela Helenius. 

– Vi har hela tiden haft det som
kommer att fungera bäst för alla i 

längden i åtanke. Att sedan ha 
samma leverantör på IT-sidan, 
instrument, införd vätskebaserad 
cytologi och nära till varandra gjorde 
att vi kunde koncentrera oss på att 
knyta ihop alla bitarna. Det har varit 
ett väldigt roligt projekt att arbeta 
med, säger Aleksandra Kolaric.

Runt hundra stycken HPV-prover analyseras 
dagligen i Örebro. 
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Tillsammans räddar vi liv.

LABEX
Sverige Norge Danmark
tfn: 042-32 40 00
www.labex.com

NYHET!
Nu lanserar LABEX tillsammans med Inpeco ett 
revolutionerande system för att säkerställa full 
spårbarhet och kvalitet från provtagning till provsvar. 

Är du intresserad av att veta mer om vad ProTube kan göra för din 

verksamhet? Kontakta oss för fri demonstration. 

Med över 1500 installerade banor 
globalt är Inpeco en etablerad 
världsledare inom Total Lab 
Automation.  Automatiseringen 
av laboratorier har medfört 
spårbarhet och ökad kvalitet men 
fortfarande uppstår 
större delen av felen innan 
proverna anlänt till laboratoriet 
och spårbarheten  i denna fas är 
idag låg.  

Möt oss för demo på SFKK
5-7 april
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ETIKETIK

”Är detta verkligen relaterat 
till diagnostik och behandling? 

Absolut!”

Etiska aspekter på egenmätningar med 

KROPPSNÄRA TEKNIK 
och HÄLSOAPPAR
Allt fler använder sig av hälsoappar i mobiltelefoner och aktivitetsarmband för att  
kontrollera sina värden. Biomedicinska analytikern och ledamoten i Statens medicinsk- 
etiska råd Åsa-Gyberg Karlsson skriver om de etiska aspekterna på egenmätningar.
Text: Åsa Gyberg-Karlsson, medlem i IBL:s Etiska kommitté.  Foto: Alexander Giselsson 

i egenmäter oss som aldrig 
förr. År 2014 blev aktivitets- 
armband årets julklapp och 
med många mobiltelefoner 
kommer en så kallad hälso- 
app på köpet. Dagligen 

utvecklas nya möjligheter att egen- 
mäta, både i form av nya appar 
och nya former av kroppsnära 
teknik (”bärbar mätutrustning”). 
Gemene man har i dag stora 
möjligheter att mäta, logga och 
följa sin kropps data. Men är detta 
något som vi i sjukvården behöver 
fundera över? Är detta verkligen 
relaterat till diagnostik och  
behandling? Absolut! 

Egenmätning ger inte bara 

upphov till en rad data, utan också 
en rad etiska frågeställningar som 
integritet, självbestämmande, 
rättvisa, jämlikhet och priorite-
ringar. Det är också så att de etiska 
frågeställningarna och slutsatserna 
kan tänkas skilja sig åt beroende på 
om vi diskuterar egenmätning hos 
en frisk individ eller en individ 
med sjukdom. Eller om vi utgår 
från hälso- och sjukvårdens 
perspektiv. Eller diskuterar etiska 
problem kring nya användnings-
områden för egenmätning där 
andra aktörer involveras – kom-
mersiella företag, arbetsgivare, 
försäkringsbolag eller rättsliga 
instanser.

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER SKA 
STÄLLA FRÅGOR OM HÄLSODATANS 
TILLFÖRLITLIGHET
Kvalitetssäkring är en viktig del av 
biomedicinska analytikers yrkes-
etik. Därför bör vi också ställa 
frågor som berör tillförlitligheten 
av hälsodata från egenmätningar 
och hälsoappar. Är datan så till- 
förlitlig att vi inom vården ska ge 
förtur om någon kommer och 
söker vård med ”färdig” data? Hur 
skulle ett sådant system kunna ses 
ur ett jämlikhets perspektiv? Alla 
har ju inte tillgång till den nya  
tekniken – den digitala klyftan 
finns även här. 

Och hur blir etiken ur ett prio- 
riteringsperspektiv? Om förtur till 
vård ges efter egeninsamlad data 
istället för störst behov? Samtidigt 
går det att fundera över om det är 
etiskt riktigt att ifrågasätta någon 
som söker vård 
för att de 
upplever ett 
behov, bara för 
att vi tvekar om 
riktigheten av 
datan som ligger 
till grund för 
besöket. Upplevelsen av behov  
kan ju vara detsamma oavsett om 
uppsökandet av vård har sin grund 
i att personen känt att hjärtat rusat 
eller om personens aktivitetsarm-
band har visat att hjärtat rusat.  
För framför oss står en människa.

När det gäller människor med 
konstaterad sjukdom, kan egen-
mätning vara en möjlighet att 
hålla koll på sjukdomen och lindra 

symtom. Om nu kroppsnära teknik 
tillhandahålls av hälso- och sjuk- 
vården är det då sjukvårdsinrätt-
ningen som rekommenderar 
tekniken som ska ansvara för 
kvalitetssäkring? Eller ska kvalitets-
säkring lämnas helt till tillverkarna 
och vad får det för konsekvenser  
i sådana fall? Kan sjukvården 
garantera integriteten när data 
hanteras över och lagras på appar? 
Även här finns en del att fundera 
över.

KOMMUNIKATION MELLAN PATIENTER 
OCH VÅRDGIVARE KRÄVS 
Slutligen, när vi pratar om dator-
användning, pratar vi ofta om 
informations- och kommunika-
tionsteknik. Så borde vi också 
tänka när det gäller egenmätning. 
Det är en teknik och den ger 
information. Men har egenmät-

ning någon 
patientnytta 
utan kommuni-
kation mellan 
vårdgivare och 
patient? Jag  
tänker här att 
en god kommu-

nikation dels 
är viktig för att säkerställa att 
egenmätningen verkligen är 
patientens eget val och dels för att 
patienter, som valt egenmätning, 
ska veta hur hen ska agera beroende 
på vilket resultat mätningarna 
visar. Det är väl först då vi kan 
prata om självbestämmande och 
egenmakt? 
För framför oss står en människa.

V

Åsa Gyberg-Karlsson
Leg. biomedicinsk 

analytiker, ledamot i 
Statens medicinsk-etiska 
råd (Smer) samt medlem i 

IBL:s Etiska kommitté. 

ETISKA PRINCIPER
Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska 
bygga på en värdegrund som riksdagen har be-
slutat om. Värdegrunden innehåller tre principer:
• Människovärdesprincipen innebär att alla 

människor är lika mycket värda och har rätt 
till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social 
eller ekonomisk ställning. 

• Behovs- och solidaritetsprincipen innebär 
att de som har de svåraste sjukdomarna ska 
få vård först. Vårdpersonalen ska särskilt 
tänka på de svagaste patienterna, till exempel 
de som inte kan tala för sig och som inte 
känner till sina rättigheter. 

• Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att det
ska finnas en rimlig relation mellan kostnader 
och effekt av behandlingen. Om till exempel 
två olika behandlingar ger samma effekt så 
bör den som kostar mindre väljas.

• Enligt riksdagens beslut är de tre principerna 
rangordnade så att människovärdesprincipen 
går före behovs- och solidaritetsprincipen, 
som i sin tur går före kostnadseffektivitets-
principen.

Källa: 1177 Vårdguiden
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BRIST PÅ KLINISKT VERKSAMMA 
UNIVERSITETSLÄRARE I NORGE
I Norge ges bioingenjörsprogrammet 
på sju universitet och vice ordförande 
lyfte frågan om de ökade pensionsav-
gångarna och den eventuella påverkan 
som de kan ha på antalet kliniskt verk- 
samma biomedicinska analytiker som 
lärare på programmen. Det kan komma 
att ställas ökade krav på akademisk 
kompetens för lärare på programmet, 
vilket skulle kunna leda till att färre 
yrkesverksamma finns på universiteten. 
Detta anser man vore olyckligt då  
man bedömer att det optimala vore 
om majoriteten av lärarna var yrkes-
verksamma bioingenjörer.

 Liknande kartläggning för de 
biomedicinska analytikerprogrammen 
i Sverige saknas. Örebro universitet 
står i begrepp att rekrytera lärare till 
programmet och detta kanske kan ge 
en fingervisning om det aktuella läget. 
Vid Göteborgs universitet tänker man 
att de nya tjänsterna som överbiome-
dicinsk analytiker eventuellt kan bidra 
till att stärka upp avseende disputerade 
som också är kliniskt verksamma. 

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER OCH 
PERSONALIZED MEDICINE
I Danmark har man under en tid 
arbetat för att biomedicinska analytiker 

ska vara involverade i det nationella 
arbetet för personalized medicine. 
Personalized medicine innebär en 
anpassning av sjukvården till den 
enskilda patienten. Diagnostiska test 
används för att välja ut den terapi  
som är mest lämplig och optimal 
baserad på patientens genetiska profil 
eller molekylär/cellulär analys. Ett 
centrum för personalized medicine  
ska etableras i Köpenhamn och  
genom strategiskt arbete har man 
klargjort biomedicinska analytikers 
roll som bland annat omfattar  
säkring av kvaliteten på alla analyser 
som ligger till grund för big data. 

ARBETSTIDER
Vårdförbundet har ett nytt kollektiv-
avtal med SKL sedan december 2016 
och frågan om arbetstider är mycket 
intressant även för de andra nordiska 
länderna. I Danmark har man tagit 
fram en idé om personlig tidsbank, 
där man skulle kunna ”sätta in”  
och ”ta ut” tid eller pengar under  
hela det yrkesverksamma livet. Där  
pågår också diskussioner om de 
betalda lunchrasterna ska kvarstå. 
Lunchrasterna motsvarar i dag 2,5 
timmar per vecka eller sju procent  
av veckoarbetstiden.

SAMARBETE I NORDEN
Nordisk nätverksträff i Helsingfors
Den årliga nätverksträffen för Nordisk medicinsk laboratoriegruppe (NML) hölls i Helsing-
fors i mars. Kliniskt verksamma universitetslärare samt ”personalized medicine” var några av 
frågorna som representanterna från de nordiska länderna diskuterade. 

NML-nätverket består av de 
nordiska ländernas organisationer 
för biomedicinska analytiker. Dessa 
är dels yrkesorganisationer (finska 
Bioanalyyttikkoliitto, norska 
Bioingeniørfaglig Institutt (BFI) och 
svenska IBL), dels fackföreningar 
(Danske Bioanalytikere (dbio), 
isländska Félag lífeindafræðinga  
(FL) och svenska Vårdförbundet). 
Därmed lyfts både professions-  
och villkorsfrågor i detta forum. 

Nästa NML-möte är planerat i 
samband med kongressen i 
Helsingfors, den 5–7 oktober. 

NML-kongressen 2017  arrangeras av Finland i Helsingfors 5-7oktober. Sista dagen att skicka in abstract för dig som önskar delta medposter eller muntlig presentation ärden 31 maj. Det preliminäraprogrammet finns påwww.nml2017.fi/

NML-gruppen med represen-
tanter från Danmark, Norge, 
Finland, Island och Sverige. 
IBL och Vårdförbundet bildar 
tillsammans Internationella 
kommittén som representerar 
Sveriges biomedicinska 
analytiker i internationella 
sammanhang. På NML-mötet 
deltog IBL:s ordförande Agneta 
Colliander och Anne Berndt, 
förbundsombudsman på  
Vårdförbundet. 

Forma Steri-Cycle CO2 
inkubatorer, i160/i250

• Finns	i	två	storlekar,	165	liter	och
255	liter	innervolym

• Steri-Run	hetluftsterilisering	+180°C
av	odlingskammaren

• Odlingskammare	av	rostfritt	stål	eller
100%	massiv	koppar

• Extremt	lätt	att	fylla	på/tappa	ur	be-	
fuktningsvattnet

• HEPA	filtrerad	luft	i	odlingskammaren
• Staplingsbara

Forma -86°C frysar 
88000 serien

• Forma	88000:	skåp	i	fem	storlekar
• Unik	styrenhet	–	Pekskärm
• Översiktlig	information	–	Huvudskärm
• Kontroll	–	Händelselogg
• Spara	data	–	USB
• Säkerhet	–	Kortlås	(option)

08-590	962	00				www.ninolab.se

Den bästa miljön för dina prover
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ENGELSK T TEL 
för biomedicinsk analytiker 
Då och då får vi frågor om vad biomedicinsk analytiker heter på 
engelska samt om det finns flera titlar man kan använda sig av. 

BIOMEDICAL SCIENTIST 
I Europa är titeln biomedical scientist. Titeln gäller även för biomedi-
cinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi.

BIOMEDICAL LABORATORY SCIENTIST
Globalt och enligt världsorganisationen för biomedicinska analytiker, 
IFBLS, är biomedical laboratory scientist titeln som används. 

Sök 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!

Den internationella biomedicinska analytikerdagen – 15 april 
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.  
Årets tema är antibiotikaresistens.

På IBL:s webb kan du ladda ned postern- Biomedicinsk analytiker=säkert provsvar samt en flyer  
och en folder med information om yrket riktad till allmänheten.

Den internationella yrkesdagen instiftades år 1996 på IFBLS:s världskongress i Oslo. 

Biomedicinska analytiker 
+ antibiotikaresistens

Uppsatstävling  
FÖR BIOMEDICINSKA  
ANALYTIKERSTUDENTER 
For att uppmärksamma våra bio- 
medicinska analytikerstudenter 
utlyser IBL:s Vetenskapliga råd en 
tävling för studentuppsatser på 
kandidatnivå. 

Varje lärosäte som utbildar bio- 
medicinska analytiker kan sända in 
ett tävlingsbidrag till IBL, så klart  
i samråd med författaren. Veten-
skapliga rådet kommer att utse en 
vinnare – bästa kandidatuppsats 
2017. Studenten som har skrivit 
den vinnande uppsatsen vinner ett 
års medlemskap i IBL, ett present-
kort på Akademibokhandeln värt  
1 000 kr och en IBL-goodiebag! 

Sista dagen för att skicka in 
tävlande bidrag är 1 juli 2017. 
Vinnande bidrag kommer att 
presenteras på IBL:s hemsida och i 
Laboratoriet under hösten 2017. 
IBL:s Vetenskapliga råds beslut om 
bästa kandidatuppsats går inte att 
överklaga. 

Bidragen skickas in till 
kansli@ibl-inst.se

I slutet av januari höll Världshälsoorganisationen WHO 
sitt årliga styrelsemöte i Genève i Schweiz. Marie 
Nora Roald, president i världsorganisationen för 
biomedicinska analytiker, IFBLS, la fram ett yttrande 
om biomedicinska analytikers roll inom övervakning 
och bestämning av antibiotikaresistens hos bakterier. 
Hon betonade även vikten av tillräcklig bemanning 
på kliniska laboratorier eftersom bristen på nyutexa-
minerade biomedicinska analytiker ökar världen över.

Under mötet togs också beslut om IFBLS:s fortsatta 
status som non state actor inom WHO. Utvärdering 
om intresseorganisationernas non state actor-status 
inom WHO sker vart tredje år.

KORREKT KLASSIFICERING AV  
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER GLOBALT 
I Genève träffade Marie Nora Roald och IFBLS:s vice 
president, Anne Berndt, också en representant för den 
Internationella arbetsorganisationen (ILO). De 
diskuterade biomedicinska analytikers klassificering i 
ISCO (International Standard Classification of 
Occupations) som är en beskrivning av yrken på 
global nivå. Där är biomedicinska analytiker placera-
de på en lägre kompetensskala som inte motsvarar 
den utbildningsnivån och kompetenser yrkesgruppen 
har i majoriteten av världens länder. I tillägg till att 
biomedicinska analytikers utbildningsnivå har änd-
rats, så bidrar även avsaknaden av en enhetlig yrkesti-
tel internationellt till svårighet att klassificera korrekt. 
Den internationella titeln IFBLS har lagt fram är 
Biomedical Laboratory Scientist.

IFBLS:s mål är att få till stånd en ändring av 
yrkesgruppens placering i det internationella systemet 
för klassificering av yrken till gruppen akademiska 
yrken. Beslut om eventuell revidering av ISCO-klassi-
ficeringen samt omfattningen av denna kommer att 

tas i oktober 2018. Fram till dess kommer IFBLS att 
arbeta fram underlag att använda som motivering för 
en ändring av biomedicinska analytikers placering på 
ISCO-skalan. 

International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS)  
är världsorganisationen för biomedicinska analytiker och har för  
närvarande 35 medlemsländer. Som medlem i IBL är du automatiskt 
medlem i IFBLS. 

. 

IFBLS representerade världens  
biomedicinska analytiker under  

WHO:s styrelsemöte 
Text: Jasenka Dobric

Marie Nora Roald, president i IFBLS , la fram ett 

yttrande om biomedicinska analytikers roll inom 

övervakning och bestämning av antibiotikaresistens 

under WHO:s möte i Genève.

Foto: Anne Berndt 
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DE NOMINERADE ÄR …
Nedan presenteras valberedningens förslag till IBL:s styrelse, sektionernas styrelser och övriga uppdrag 
inom organisationen. Samtliga kandidater väljs vid IBL:s årsmöte den 4 maj. De nominerade är…

VARFÖR VILL DU ENGAGERA DIG I IBL:S STYRELSEARBETE? 

SOFIA  
ERELUND
Övrig nominerad 

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Arytmi-
enheten, Klinisk 
fysiologi, Norrlands 
universitetssjukhus 

”Jag vill engagera mig för att jag 
tycker att vår profession måste 
lyftas och få den "cred" som den är 
värd! Belysa alla oss biomedicinska 
analytiker som kämpar dagligen  
för det vi gör. Driva frågor som  
för oss framåt och uppåt, både  
karriärmässigt, lönemässigt och 
även vår arbetsmiljö.”

AGNETA  
COLLIANDER
Ordförande 

Leg. biomedicinsk 
analytiker, biträdande 
verksamhetschef 
Laboratoriemedicin 
Örebro Län

Agneta Colliander har suttit i IBL:s 
styrelse i fyra år, under de tre 
senaste åren som ordförande. Natio-
nellt reglerad specialistutbildning för 
biomedicinska analytiker har varit 
i fokus för hennes arbete. Hon har 
även initierat Ledarforum där chefer 
inom laboratoriemedicin och klinisk 
fysiologi får chansen att mötas och 
diskutera alltifrån kompetensför-
sörjning till verksamhetsförlagd 
utbildning. 

”Jag tror på min profession och 
vill arbeta för möjligheter till 
yrkesgruppens kompetensutveckling 
både genom kortare kurser och 
specialistutbildning. Sedan är frågan 
"vem ska göra vad på labb" viktig och 
högaktuell just nu.  Solidaritet med 
min grundprofession är viktig och 
jag tror att jag med mitt nuvarande 
arbete som biträdande verksamhets-
chef också kan bidra med annan 
värdefull kompetens till styrelsen.”

MAYSAE  
QUTTINEH 
Vice ordförande 

Leg. biomedicinska 
analytiker, Mikrobio-
logen, metodspecia-
list, Länssjukhuset 
Ryhov 

Maysae Quttineh har suttit i IBL:s 
styrelse i fem år. De senaste två 
åren har hon haft vice ordföran-
deposten.  Hon har bland annat 
arbetat med programinnehållet för 
de tre Diagnostikforum som hölls i 
Jönköping och är huvudansvarig för 
IBL:s kurser. 

”Jag brinner för mitt yrke och för 
mitt arbete och vill vara med och 
utveckla professionen. Jag vill kunna 
inspirera och stärka mina kollegor 
genom att sätta in mig i olika profes-
sionsfrågor såsom specialistutbild-
ning och att synliggöra professionen. 
Jag brinner även för kvalitetsarbete 
och kontinuerlig kompetensutveck-
ling och vill gärna bygga upp IBL:s 
kursverksamhet till att bli en självklar 
arrangör av kurser för yrkesverk-
samma biomedicinska analytiker.”

GABRIELLA 
LILLSUNDE 
LARSSON 
Ledamot 

Leg. biomedicinsk 
analytiker, PhD, 
Universitetssjukhuset 
Örebro 

Gabriella Lillsunde Larsson har 
suttit i styrelsen i två år. Hon har 
varit projektledare för fjolårets 
Diagnostikforum som hölls i Örebro. 
Hon är sammankallande i IBL:s 
Vetenskapliga råd och involverad i 
Internationella- samt Etiska kommit-
téns arbete. 

”Jag vill arbeta för biomedicinska 
analytikers kompetensutveckling  
genom hela yrkeslivet och för  
att tydliggöra yrket och vår roll  
i diagnostiken. Detta både på  
nationell basis och i ett internatio-
nellt perspektiv.”

JENNIFER  
ARNQVIST 
Ledamot 

Leg. biomedi-
cinsk analytiker, 
Transfusionsmedicin, 
Norrlands universi-
tetssjukhus 

Jennifer Arnqvist har suttit i  
styrelsen i tio månader. 

”Jag valde att engagera mig i IBL:s 
styrelse för att jag vill jobba för 
professionsutvecklingen. Jag tycker 
att biomedicinska analytiker är  
fantastiska och jag vill att fler ska 
veta om yrket och att det ska finnas 
en väg att utvecklas som biome-
dicinsk analytiker. Därför är mina 
hjärtefrågor att synliggöra yrket  
och arbeta för specialistutbildningar, 
vilket är två av de mål som årsmötet 
satte upp för IBL.”

ROINE  
HERNBAND 
Ledamot 

Leg. biomedicinsk 
analytiker, verksam-
hetschef Laboratorier 
för närvård och pre-
analys, Karolinska 
Universitets- 
laboratoriet 

”Den kliniska laboratoriemedicinen 
och vårt ämnesområde utvecklas 
ständigt. Ny teknik, nya analyser och 
nya arbetssätt skapar hela tiden nya 
möjligheter. Jag drivs av att kunna 
få vara delaktig i denna utveckling 
som är så viktig för samhället, för 
patienter och för biomedicinska 
analytiker. IBL har en viktig roll i 
detta arbete och jag ser fram emot 
att tillsammans med andra bidra  
med min kompetens och erfaren-
het.”

MERIANA 
FINDAKLY 
Ledamot 

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Tf. 
enhetschef, MSc, 
Adj. klinisk adjunkt, 
Klinisk Immunologi /
Transfusionsmedicin, 
Södersjukhuset

”Sedan jag började arbeta med 
utbildningsfrågor har mitt största 
intresse varit att försöka hitta möj-
ligheter för att höja kompetensen för 
biomedicinska analytiker. Jag anser 
att genom att höja kompetensen för 
befintliga biomedicinska analytiker 
inom yrket kan man också höja 
statusen för yrket samt attrahera 
fler. IBL jobbar med bland annat 
kompetensutveckling och handled-
ning. Därför hoppas jag att genom 
att vara en av styrelsemedlemmarna 
kunna bidra till att synliggöra och 
utveckla yrket.”

MANDANA 
ÖSTERLUND 
BERENJI
Ledamot 

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Klinisk 
kemi, Patientnära 
analyser, Region 
Skåne 

”Jag vill gärna kunna öka kunskapen 
om biomedicinsk analytiker-yrket 
hos allmänheten och bland ung-
domarna så att fler väljer att utbilda 
sig till biomedicinsk analytiker. Jag 
anser att IBL är rätt plattform för 
denna aktivitet.

VARFÖR VILL DU ENGAGERA DIG I SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI? 

ULRIKA  
JOHANSSON 
Leg. biomedicinsk 
analytiker, vik. huvud-
handledare Klinisk 
fysiologi, Norrlands 
universitetssjukhus

”Jag vill vara med och synliggöra 
och utveckla vår fantastiska profes-
sion, biomedicinsk analytiker med 
inriktning klinisk fysiologi. Jag vill 
också fortsätta påverkansarbetet för 
att få till en specialistutbildning för 
vårt yrke och inriktning på samma 
sätt som för sjuksköterskor, som jag 
startade under min tid som styrelse-
ledamot för Vårdförbundet avdelning 
Västerbotten.”

ANDREAS 
MALMGREN 
Ordförande/samman-
kallande 

Leg. biomedicinsk 
analytiker/MSc, 
doktorand inom klinisk 
medicin med inriktning 

klinisk fysiologi, Lunds universitet; Klinisk 
fysiologi och nuklearmedicin, VO Bild och 
funktion, Skånes universitetssjukhus

”Jag vill att sektionen arbetar med 
frågor som rör vår profession och yr-
kesutveckling såsom karriärtjänster, 
kompetensstege, metodutveckling, 
specialisttjänster samt vidareutbild-
ning och forskning. Ett led i detta är 
att tillhandahålla utbildningsverk-
samhet eller seminarier/workshops 
som efterfrågas bland kollegor och 
chefer. Det finns också ett växande 
intresse kring vidareutbildning och 
forskning där vi alla kan inspirera 
och hjälpa varandra.”

ANNA  
DIEDEN 
Leg. biomedicinsk 
analytiker, univer- 
sitetsadjunkt, Hälsa 
och samhälle, Malmö 
Högskola

”Jag har valt att engagera mig i 
sektionens styrelsearbete då jag 
tycker det är oerhört viktigt att 
synliggöra vårt yrke och stärka  
dess status. Att inspirera till  
individuell professionsutveckling  
är ytterligare något jag anser  
vara viktigt!”

VARFÖR VILL DU ENGAGERA DIG I SEKTIONEN FÖR KLINISK KEMI OCH TRANSFUSIONSMEDICIN? 

EWA  
MARTIN 

Leg. biomedicinsk 
Analytiker, Klinisk 
Kemi/Transfusions-
medicin, Skellefteå 

”Jag tycker om att engagera mig 
inom diverse områden som rör vår 
profession och är förtroendevald 
inom Vårdförbundet. Jag har tidigare 
suttit i IBL:s styrelse. Jag är mycket 
aktiv på sociala medier, utåtriktad 
och kan bidra med att bland annat 
sprida information, nyheter och 
värva nya medlemmar. Att nomine-
ras till ledamot i SKKT känns både 
lärorikt och roligt. ”

ANNA-LENA 
HENRIKSSON
Ordförande/ 
sammankallande 

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Klinisk 
kemi, sektionssam-
ordnare Preanalys/

laboratorieinstruktör, Östersunds sjukhus

"Jag vill engagera mig därför att det 
är ett intressant yrke i stort och vi 
behöver informera unga så att vi blir 
fler. Tiden räcker dock inte till att 
göra allt man vill men tillsammans 
kan man göra något."

EWA  
GRÖNVALL

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Klinisk 
kemi, Gävle sjukhus 

”Jag tycker att SKKT har en viktig 
roll att fylla, att vara en länk ut till 
verkligheten mellan våra laboratorier 
och IBL. Jag vill arbeta för att för-
söka nå alla våra kollegor på både 
stora och de mindre laboratorier. 
Hoppas att vi lyckas värva fler med-
lemmar och få en representation 
med fler generationer av biomedicin-
ska analytiker inom klinisk kemi och 
transfusionsmedicin. ”

MAUD  
ANDERSSON

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Klinisk 
kemi, sektionsledare 
benmärgslabb,  
Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset 

”Jag har sedan många år varit 
kontaktombud i tidigare RKKT. 
Tycker att det är intressant att följa 
utvecklingen av vår yrkeskår och 
hoppas på framtida karriärmöjlighe-
ter för biomedicinska analytiker. Det 
är också mycket givande att möta 
kollegor från hela Sverige och utbyta 
erfarenheter.” 

REVISORER 

Kristina Malm Jansson  
Revisor ordinarie 

Anne Berndt  
Revisor ordinarie 

Bianca Bugge  
Revisor suppleant 

Michelle Dobos Sandell  
Revisor suppleant

IBL:S AGENDA IBL:S AGENDA 
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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 

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.  

Foto: Sam
uel W

estergren 

PRE-ANALYS
Vad innefattar begreppet pre-analys 
och vilka pre-analytiska faktorer är 
vi medvetna om? Några vi inte är 
medvetna om? Hur jobbar man 
med utbildning i pre-analys 
internt och externt? 

ANALYS
Vad är en analys inom olika 
verksamheter? Vad innebär till 
exempel prestanda, mätosäkerhet 
och referensintervall i praktiken?

KVALITETSSÄKRING PÅ 
LABORATORIET
Vad är analytisk versus klinisk 
sensitivitet och specificitet? Vad 

kontrollerar man med interna 
kontroller? Hur följer vi upp, 
dokumenterar och kommunicerar 
de interna mätningarna? 

Hur analyseras och följs de 
externa panelerna upp? Hur jobbar 
man vidare med avvikelser? 

BIOMEDICINSKA ANALYTIKERS 
ROLLER I DAG OCH I FRAMTIDEN 
Vem gör vad på arbetsplatsen  
och vad VILL vi göra? Vad kan  
vår profession bidra med? Hur ser 
vi på vår roll inom kvalitetsarbetet 
och utveckling av en mer person-
centrerad vård?

Dagen avslutas med IBL:s samt 
sektionernas SKKT och Klinisk 
fysiologi årsmöten.

KURSERKURSER

VAD ÄR KVALITÉ? 
Välkommen till IBL:s kvalitetsdag för biomedicinska analytiker
UR PROGRAMMET

DATUM 4 maj 
PLATS Tegelbacken, Stockholm 
PROGRAM ibl-inst.se 
PRIS Kostnadsfritt för IBL:s medlemmar. 
Begränsat antal platser.  
ANMÄLAN kansli@ibl-inst.se

NORDISK 
KONGRESS 
I FINLAND 
Den nordiska kongressen-NML kommer att hållas i 
Helsingfors den 5–7 oktober. 

Sista dagen att skicka in abstract för dig som önskar 
delta med poster eller muntlig presentation är den  
31 maj. 

FÖR MER INFO OCH PRELIMINÄRT PROGRAM:   
WWW.NML2017.FI/
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DEBATT

ed intresse tog jag i 
höstas del av rapporten 
i Laboratoriet nr 5/2016 
från det Ledarforum som 
hölls i anslutning till 
Diagnostikforum i 

Örebro, och som fokuserade på 
framtida kompetensförsörjning. 
Jag vill gärna komplettera och 
nyansera förslagen i rapporten 
utifrån mina olika erfarenheter  
och perspektiv som tidigare IBL- 
ordförande, som tidigare program-
direktor för KI:s biomedicinska 
analytikerprogram, som lands-
tingspolitiker och som enhetschef 
för LaboratorieMedicinskt Centrum 
Gotland (LMCG).

Det finns ingenting i dag som 
pekar mot att vi under en över-
skådlig framtid kommer att ha fler 
nyexaminerade biomedicinska 
analytiker att tillgå, eller att 
lönerna kommer att höjas nämn-

värt i jämförelse med andra 
vårdyrken. De redovisade förslagen 
från Ledarforumet, exempelvis att 
erbjuda fasta anställningar (!) och 
karriärmöjligheter, ser jag därför 
som aningen fantasilösa. Min egen 
analys är att vi här på Gotland 
(och förmodligen på de flesta håll i 
landet) måste satsa på en mer 
mångfacetterad strategi som 
omfattar alltifrån RAK och RAR, 
mångfald och ny teknik till trivsel 
på jobbet och sommarjobb för 
studenter.

RAK OCH RAR 
– RÄTT ANVÄND RESURS
Vi måste på ett smartare och 
effektivare sätt använda olika 
yrkeskompetenser till rätt arbets-
uppgifter, precis som även nämndes 
på Ledarforumet. Inom Region 
Gotland arbetar vi med konceptet 

RAK, Rätt Använd Kompetens, 
vilket innebär att använda rätt 
yrkeskategori på rätt plats. Detta 
är ofta lättare sagt än gjort, och 
kräver att vi hela tiden arbetar 
aktivt med den målsättningen.

Jag skulle egentligen vilja mynta 
ett bredare koncept: RAR – Rätt 
Använd Resurs. RAR omfattar 
utöver personal även utrustning, 
lokaler och naturligtvis pengar. 
Det är ju nämligen så att de olika 
resurserna (oftast med brist, men 
ibland även i överskott) påverkar 
varandra. Följaktligen är det oerhört 
svårt att dagligen optimera verksam- 
heten när ett instrument krånglar, 
en leverans försenas, lokalerna är för 
små (eller utnyttjas fel), sparbeting 
har införts eller personal är sjuk. 
Här skulle man i framtiden kanske 
kunna få hjälp av artificiell intelli-
gens (se nedan).

FRAMTIDENS  
LABB FINNS PÅ 
GOTLAND?

M

MÅNGFALD – JA, VI GILLAR OLIKA!
En aspekt av mångfald är en 
tolkning av RAK, Rätt Använd 
Kompetens. Som biomedicinska 
analytiker måste vi acceptera att 
andra yrkeskategorier gör oss 
sällskap på labb. Det kan vara 
biomedicinare, mikrobiologer, 
molekylärbiologer, kemister, 
undersköterskor med flera. Ingen-
jörer kommer att behövas än mer 
på labb i takt med att diagnostik, 
teknik och data utvecklas.

 Till skillnad från till exempel 
läkare och sjuksköterskor har ju den 
biomedicinska analytikern inga 
skyddade arbetsuppgifter. Som 
rekryteringsläget ser ut sedan länge 
ska vi kanske vara tacksamma för 
det. Samtidigt vill jag understryka 
vikten av tydliga gränsdragningar 
för vad som orubbat bör ligga som 
den biomedicinska analytikerns 
ansvar, även om andra utför 
uppgiften.

En annan aspekt av mångfald 
rör antalet nationaliteter på labb. 
LMCG på Visby lasarett är ett jäm- 
förelsevis litet labbcentrum, men 
likväl representerar vi ett dussintal 
länder. I sammanhanget vill jag 
lyfta fram fördelarna med globali-
sering, fri rörlighet inom EU, och 
möjligheten för kollegor från hela 
världen att söka svensk legitimation 
som biomedicinsk analytiker. Om 
vi inte kan vara självförsörjande med 
vårdpersonal, exempelvis på labb, 
får vi vara glada och tacksamma 
att vi har ett inflöde av duktiga 
och arbetsvilliga nya medarbetare 
från världens alla hörn. Samtidigt 
hoppas jag på ett ömsesidigt utbyte, 
där svenska biomedicinska analytiker 
ger sig ut i världen för att vidga 
perspektiven och sedan kommer 
hem med nya erfarenheter.

DEBATT

AUTOMATION AVLASTAR PERSONALEN
Med sitt intåg för flera decennier 
sedan har ökad automation och 
robotisering successivt avlastat 
laboratoriepersonalen – eller ”snott 
våra jobb”, om man har en mer 
bakåtsträvande inställning.

Automationen kommer natur-
ligtvis att fortsätta öka och vidare-
utvecklas, med följden att dagens 
bemanning kommer att halveras 
inom ett par decennier. Utmaningen 
är att bibehålla kompetens och 
kvalitet, och att ha en yrkesutbild-
ning som anpassas efter den allt 
snabbare tekniska utvecklingen.

DIGITALISERING / EHÄLSA
eHälsa och digitalisering är begrepp, 
tillsammans med Big Data och 
artificiell intelligens (AI), som 
hittills varit luddiga ”buzz words” 
för vilka konkreta exempel har 
saknats. Likväl kommer hälso- och 
sjukvården att revolutioneras av 
detta. Vi utför i dag en stor mängd 
arbetsuppgifter som skulle kunna 
digitaliseras i högre grad. Ett 
exempel som jag ser framför mig 

är AI som beslutsstöd i avvikelse-
hantering och schemaläggning.  
Ett annat exempel, som jag 
tidigare nämnde, är AI för att bistå 
i daglig styrning för optimalt 
använda resurser.

 AI kan låta som science fiction 
men på bara några år har vi sett 
hur detta fenomen – lärande och 
kontinuerligt självutvecklande 
datasystem – har slagit några av de 
främsta mänskliga mästarna inom 
Jeopardy, schack och brädspelet 
Go. För den som inte är bekant 
med Go kan nämnas att det är ett 
spel som i all sin enkelhet också är 
oerhört komplext; antalet möjliga 
spelkombinationer anses vara fler 
än antalet atomer i universum. I 
en av fjolårets uppmärksammade 
matcher mellan den koreanske 
mästaren Lee Sedol och datapro-
grammet DeepMind AlphaGo har 
ett av dragen (nummer 37) blivit 
berömt och ses som en föraning av 
hur artificiell intelligens kan upp- 
finna nya sätt att lösa problem på, 
kanske på ett sätt som övergår 
människans logik. Fascinerande, 
och kanske också lite skrämmande.

Foto: M
artin Zetterquist

Foto: Samuel Westergren 
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När det gäller eHälsa och AI har 
superdatorn Watson redan bidragit 
till att ställa medicinsk diagnos där 
traditionell sjukvård gått bet. Ett 
exempel är en leukemipatient i 
Japan där läkarna under flera mån- 
ader inte hittat en bra behandling. 
Watson behövde endast tio minuter 
för att tröska igenom 20 miljoner 
vetenskapliga artiklar inom området. 
Därefter kom superdatorn fram 
med ett förslag till ny behandling 
som visade sig framgångsrik.

EFFEKTIVISERING FÖR HÖGRE 
PATIENTSÄKERHET
Samtliga områden ovan kan – och 
bör – bidra till fortsatt effektivise-
ring. Kravet på ständig effektivise-
ring kan upplevas som frustrerande 
för en pressad vårdpersonal. Samti-
digt kan vi nog alla instämma i att 
det finns åtskilliga arbetsmoment 
och processer som skulle kunna för- 
bättras på olika sätt, och därigenom 
spara arbetstid och arbetskraft.

 En prioriterad typ av effektivi-
sering inom laboratoriemedicin 
borde vara att undvika avvikelser 
(läs: misstag), och där vet vi att 
uppåt 80 procent av misstagen sker 
preanalytiskt. Därför är laboratoriets 
utåtriktade verksamhet oerhört 
viktig. Det är kanske dit vi ska rikta 
mer av de mänskliga resurserna 
framöver, när robotarna tar över 
på labb? Därigenom kan patient- 
säkerheten stärkas och våra skatte-
medel utnyttjas bättre. 

 Självklart gäller det att effektivi-
sera rätt och hela tiden bibehålla 
ett perspektiv som tar hänsyn till 
människan och sätter patienten i 
centrum. Ser vi till vården utifrån ett 
bredare perspektiv kan vi konstatera 
att det exempelvis inte går att 

trösta en döende patient snabbare. 
Effektivisering i all ära, men vissa 
moment måste få ta den tid de tar.

SOMMARJOBB OCH STUDENTER
Rekrytering av sommarvikarier ser 
jag som ett bra och viktigt sätt att 
provanställa nya medarbetare, för 
att efter sommarens slut fånga upp 
i en tillsvidareanställning. Studenter 
som fortfarande går utbildning 
kommer förhoppningsvis tillbaka 
som färdiga biomedicinska analytiker 
– detta under förutsättning att de
trivts på arbetsplatsen. En närlig-
gande strategi är naturligtvis att ta
emot studenter på VFU – en
självklar investering i framtiden.

 Man vet aldrig hur länge man 
får behålla duktiga medarbetare, 
och om någon väljer att småningom 
gå vidare till ett annat labb, i 
Sverige eller utomlands, är det 
bara att glädjas åt det och se det 
som en naturlig process. Om vi 
ska ha en levande, utvecklande 
arbetsplats behöver vi inte bara 
behålla personal, vi måste också ha 
en lagom personalomsättning.

TRIVSEL PÅ JOBBET
Eftersom mycket av det jag 
beskrivit ovan har med teknik att 
göra vill jag avsluta med den utan 
tvekan viktigaste resursen för en 
bra laboratorieverksamhet: perso-
nalen. Kompetensförsörjningen 
kommer fortsätta att vara en stor 
utmaning och just därför måste vi 
ta vara på den kvalificerade personal 
vi har. En bra, eller åtminstone 
rimlig lön är naturligtvis viktig för 
att rekrytera och behålla medarbe-
tare. Men jag vill påstå att trivsel 
kan vara minst lika viktigt. De 
anställda måste få känna att deras 

insatser på labb är uppskattade och 
betydelsefulla. Vissa gemensamma 
värderingar måste råda, vi ska vara 
schyssta mot varandra och vi ska 
ha roligt på jobbet. På LMCG 
behöver jag som chef knappt ägna 
mig åt teambuilding – det organi-
serar mina medarbetare på eget 
initiativ, till exempel i form av 
roliga temafester, deltagande i 
Stångaspelen eller strapatsfyllda 
vandringar Gotland runt.

 Kompetensutveckling är en 
annan viktig faktor i samman-
hanget. Min budget för kompe-
tensutveckling ser jag som helig. 
Den ska utnyttjas maximalt och 
inte sparas på. 

 När det gäller personalens 
betydelse måste jag också nämna 
nödvändigheten att ta vara på den 
fantastiska resurs som våra pensio-
närer utgör. Hos oss kallas de ömt 
för ”perennerna” och är alltid lika 
välkomna med sin erfarenhet och 
kompetens. Utan våra pensione-
rade och ”still going strong”-kollegor 
skulle vi knappast kunna hålla igång 
vår verksamhet, speciellt i tider av 
influensa och vabbande. Pensionä-
rerna kan ses som ytterligare en 
facett i den mångfald som bidrar 
till framtida kompetensförsörjning.

Med ovanstående sagt, trots  
att vi kanske inte har den absolut 
senaste tekniken, vill jag faktiskt 
hävda att framtidens labb finns  
på Gotland!

DEBATT

MICHEL SILVESTRI 
Leg. biomedicinsk analytiker,  

med dr, enhetschef Laboratorie-  
Medicinskt Centrum Gotland

Medic24 AB  
Tel.: 0709-439092  |  info@medic24.se  |  www.medic24.se

Nya Hb- och A1c-avläsare
till ditt lab

DiaSpect Tm Hemo Control

Quo-Test A1c Quo-Lab A1c

Prova redan i dag, kontakta oss för mera information:

En enkel PNA-avläsare som levererar ett Hb-
resultat omedelbart. De reagensfria 
kyvetterna med 2,5 års hållbarhet, påverkas 
inte av temperatur eller av luftfuktighet, 
vilket gör singelförpackade kyvetter 
överflödig. Det ger dig miljöfördelar. 
Enklare blir det inte. 

HbA1c-avläsare där du önskar att övervaka 
diabetes. Avläsaren använder boronat-
affinitetsmetoden, som är utan påverkan av 
kända Hb-varianter. Mycket enkelt 
handhavande, 4µl blod och analystiden 
är 4 minuter. 

En kostnadseffektiv HbA1c-avläsare när du 
vill ha samma höga kvalitét som storasyster 
Quo-Test A1c; men till ett lägre pris. 

En förstklassig Hb-avläsare för din 
vårdcentral. Beprövad och dokumenterad 
mätkvalité gör din arbetsdag tryggare och 
enklare. Avläsaren kommer med eller utan 
en Data Management funktion. 

Anslutning? 
Ja, alla fyra PNA-avläsarna är 

LIS/HIS kompatibla.

Hb

HbA1c



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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IBL KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2017 

5-7 APRIL
Vårmöte 
Klinisk kemi
Tylösand 

6-7 APRIL 
Equalis användarmöte
Klinisk immunologi
Stockholm

20-21 APRIL
IBL-kurs
Anaerobdiagnostik
Stockholm

26-27 APRIL
Equalis användarmöte
Proteinanalyser
Arlanda

4 MAJ
IBL:s Årsmöte
Stockholm 

4 MAJ
IBL:s Kvalitetsdag
Stockholm 

11-12 SEPTEMBER
IBL-kurs
Malaria och andra 
blodparasiter 
Stockholm

21-22 SEPTEMBER
Equalis användarmöte
Endokrinologi
Stockholm

5-7 OKTOBER
NML- kongress
Helsingfors 

19-20 OKTOBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser
Uppsala

25 OKTOBER
Equalis användarmöte 
Transfusionsmedicin
Stockholm 

9-10 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi
Arlanda

14 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Arbets- och lungfysio-
logi
Stockholm

21 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin
Stockholm 

För mätning av 
laktat i helblod

Kontakta oss för mer info: Tel 040–32 12 70 eller info@menarinidiagnostics.se

1. 13 sekunder mättid. 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

Snabbt 1 
Patientnära mätresultat efter 13 sekunder 
med endast 0,6 µL blodvolym.

Pålitligt 2 
Eliminerar interferenser från acetaminofen, 
askorbinsyra och urinsyra. Kombinerar 
klassiska elektrokemiska metoder med 
modern nanoteknik i ett tekniskt avancerat 
och patenterat Multi-Well-mätsystem. 

Enkelt 3 
Kan användas av all hälso- och sjuk-
vårdspersonal efter en kort genomgång.

NYHET!
För mätning av 
laktat i helblod

Kontakta oss för mer info: 
1.  13 sekunder mättid. 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

med endast 0,6 µL blodvolym.

Pålitligt
Eliminerar interferenser från acetaminofen, 
askorbinsyra och urinsyra. Kombinerar 
klassiska elektrokemiska metoder med 
modern nanoteknik i ett tekniskt avancerat 
och patenterat Multi-Well-mätsystem. 

Enkelt
Kan användas av all hälso- och sjuk-
vårdspersonal efter en kort genomgång.

Statstrip LAC Connectivity Meter

LAC

System för 
patientnära 

analyser

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 7 juni
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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

Detektion av läkemedelsresistens made easy

Next-Gen Sequencing

En komplett automatiserad lösning för 
virologi och onkologi

Minimal hands-on tid

CE-IVD godkänt från prov till resultat

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
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