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LEDAREN

Oj vad tiden går fort, redan mars. Dags igen att skriva en ledare. Som  
ni säkert märkt är vi flera från styrelsen som skriver här. Vi tycker det  
är spännande om ni får möjlighet att läsa ledamöternas tankar om vår 
profession och utveckling. Så varannan gång är det min tur.

Jag ser ut över Hjälmarens frusna vatten. Snön ligger flera decimeter 
djup. Allt är vitt, nästan bländande. Vackert men jag längtar till våren. 
Inte bara för värme och sol utan för allt spännande framför oss. Snart 
dags för årsmöte igen, efter ett år med omställning av styrelsens arbetssätt  

med olika målområden som  
vi ansvarar för. Mitt målområde 
är vår framtida utveckling där 
specialistfrågan ännu inte är i 
hamn, men vi arbetar vidare.

Interpellationsdebatten i riks- 
dagen mellan minister Helene 
Hellmark Knutsson (S) och 
riksdagsledamot Lena Asplund 
(M) om specialistutbildning gav 
inte det självklara svar vi ville 

ha. Det viktigaste var ministerns tydliga påpekande att verksamheterna, 
alltså arbetsgivarna, måste vara tydliga med behovet av specialister. Utan 
den tydligheten får vi mycket svårare att få gehör i denna fråga. Vi vill ju 
ha en nationellt reglerad specialistutbildning. Tyvärr beskriver många 
arbetsgivare att de inte kan avvara personer för specialistutbildning när  
det är brist på grundutbildade. Finns inte tydliga karriärvägar så minskar 
attraktionskraften och färre söker sig till grundutbildningen. Vården 
behöver biomedicinska analytiker, så vi måste vända det till att yrket blir 
intressant för dagens ungdomar. Antalet grundutbildade måste öka.

För mig är det självklart att vi måste erbjuda tydliga karriärvägar för 
att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera och behålla medar-
betare. Men är det en viktig fråga för framtidens  
medarbetare? För att ta reda på vad dagens 
studenter tycker har vi gjort en studentenkät. 
Du kan läsa resultatet i tidningen. Det blev 
tydligt att karriärvägar och kompetensutveck-
ling är viktigt. 

Årets Diagnostikforum har temat ”Tillsammans 
skapar vi den bästa vården”. Programmet kommer 
att ta ansats i biomedicinska analytikers profes-
sion, utveckling och position i framtidens sjuk- 
vård. Missa inte denna konferens.

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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Utan tydliga karriärvägar minskar attraktionskraften

”Tyvärr så är många arbetsgivare 
inte riktigt med utan beskriver att 
de inte kan avvara personer för 

specialistutbildning när det är så 
stor brist på grundutbildade”

Agneta Colliander, ordförande
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DINA KOLLEGOR TIPSADE OSS OCH 
TYCKTE ATT VI BORDE UPPMÄRK-
SAMMA DIN AVHANDLING. DET 
VITTNAR OM EN UPPMUNTRANDE 
STÄMNING, STÄMMER DEN BILDEN?
– Att få biomedicinska analytiker 
att disputera inom klinisk fysiologi 
har länge varit en av framtidsvisio-
nerna för Skånes universitetssjuk-
hus. Det har verkligen varit en 
uppmuntrande stämning på 
avdelning för klinisk fysiologi  
och nuklearmedicin i Lund, från 
början till slutet av min forskarut-
bildning. Mina kollegor och chefer 
ser min disputation som ett lyft 
för yrket och har tydligt visat sitt 
stöd genom hela min forskarut-
bildning, säger Shahnaz Akil.

HAR BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 
SAKER ATT JOBBA PÅ NÄR DET 
GÄLLER IDENTITETEN SOM ETT 
FORSKANDE YRKE?
– Ett av många syften med min 
disputation är att visa att begräns-
ningar bara finns i våra hjärnor.  
Vi biomedicinska analytiker kan 
också, bara vi vill! Nu har jag inlett 
vägen och jag hoppas att det ska 
uppmuntra andra att gå samma väg. 
Vi har absolut mycket att jobba 
med gällande arbetsuppgifter efter 
disputation. Det är alltid utma-
nande med allt som är nytt, men 
jag känner att det kommer ske en 
stor utveckling av yrket och av hur 
andra ser på det nu när vi börjat 
komma högre upp i den akademiska 
världen.  

VAD HAR DU FORSKAT PÅ OCH VILKA 
ÄR DE VIKTIGASTE SLUTSATSERNA?
– Avhandlingen avhandlar vikten 
av den patofysiologiska förståelsen 
för stressutlöst syrebrist i hjärtmus-
keln (myokardischemi). Dessutom 
betonas vikten av korrekt använd-
ning av befintliga diagnostiska 
metoder hos patienter med miss- 
tänkt eller etablerad stabil krans-
kärlssjukdom. Avhandlingen visar 
att vi ska vara försiktiga med att 
använda arbetsprov vid diagnostik 
av stabil kranskärlssjukdom, 
speciellt hos kvinnor. Dessutom 
belyser avhandlingen vikten av att 
utvärdera närvaro av stressutlöst 
myokardischemi, för att undvika 
onödiga invasiva åtgärder hos 
patienter med misstänkt stabil 
kranskärlssjukdom. (Läs mer om 
Shahnaz Akils avhandling på nästa 
uppslag)

NÄR INSÅG DU ATT FORSKNING  
VAR NÅGOT FÖR DIG?
– Det var i samband med mitt 
masterarbete som jag gjorde till- 
sammans med en kollega som idag 
är doktorand och som blir nästa 
biomedicinska analytiker att  
disputera i Lund. När vi gjorde 
examensarbetet fick vi möjlighet 
att resa till Duke University i USA 
i två veckor med syftet att lära  
oss mer om forskningsprocessen. 
Dessutom fick vi chansen att 
presentera vårt examensarbete på en 
internationell konferens i Brati- 
slava. Där insåg jag att forskning är 

det jag vill hålla på med. 
Men vägen fram till disputation 

har inte varit helt spikrak, och ett 
tag var hon på väg att byta yrke, 
eller åtminstone skaffa en examen 
till. Efter grundutbildningen till 
biomedicinsk analytiker påbörjade 
hon både tandläkarutbildningen i 
Göteborg och ett masterprogram i 
Örebro.

TANDLÄKARUTBILDNING OCH 
MASTERPROGRAM SAMTIDIGT 
ALLTSÅ?
– Jag kände att jag behövde göra 
något mer efter biomedicinsk 
analytikerprogrammet, men visste 
inte riktigt vad. Jag kunde inte 
bestämma mig mellan tandläkarut-
bildningen och masterprogrammet, 
så jag läste båda. Lite galet men så 
gjorde jag.

NÄR VALDE DU VÄG TILL SLUT?
– Efter ett och ett halvt år på tand- 
läkarutbildningen var jag nästan 
färdig med min master och hade 
insett att jag inte ville hålla på med 
att undersöka andras käkar. Det 
kändes inte rätt! När jag under 
masterarbetet insåg att jag ville 
forska och lära mig mer om hjärtat 
istället, hoppade jag av tandläkar-
utbildningen.

Shahnaz sökte sig till hjärt-MR-
gruppen på avdelningen för klinisk 
fysiologi och nuklearmedicin i Lund. 
Överläkaren och docenten Olle 
Pahlm, som var hennes handledare 
under examensarbetet, hade 

introducerat henne för gruppens 
ledare, professor Håkan Arheden, 
under konferensen i Bratislava.
– Det här var hösten 2012 och var  
i samband med att avdelningen 
hade insett att de saknade dispu- 
terande biomedicinska analytiker. 
Rätt plats vid rätt tid! Jag och min 
kollega som läste masterprogrammet 
tillsammans med mig fick inga 
garantier om finansiering och vi 
fick jobba ganska mycket klinik  
i början, i kombination med lite 
introducerande forskning. Jag blev 
officiellt doktorand januari 2014 
och fick mitt första barn samtidigt. 
Jag fick även mitt andra barn 
under doktorandutbildningen.  

VAD HÄNDER HÄRNÄST, OCH HUR 
HOPPAS DU DIN KARRIÄR SER  
UT PÅ LÄNGRE SIKT?
– Mina barn är små, tre och fyra 
år, och första steget blir nu att vara 
ledig några månader och spendera 
lite tid med dem. Jag önskar kunna 
fortsätta med en kombination av 
forskning och klinik, och vi ska 
fundera vidare på arbetsuppgifterna 
på kliniken. På längre sikt önskar 
jag jobba med ledarskap och 
utvecklas inom det området.  

Laboratoriet har pratat med Shahnaz Akil, den första disputerade 
biomedicinska analytikern på avdelningen för klinisk fysiologi 
och nuklearmedicin på Skånes universitetssjukhus i Lund.  
Vägen till forskning gick via en avbruten tandläkarutbildning 
och inspirerande resor till USA och Slovakien. Nu hoppas hon  
att fler ska följa i hennes fotspår.
Text: Marcus Rehnberg

PÅ RÄTT PLATS  
      vid rätt tid

Shahnaz Akil
leg. biomedicinsk 
analytiker, MSc, PhD. 
Avdelningen för klinisk 
fysiologi och nuklear- 
medicin, Skånes univer- 
sitetssjukhus, Lund



handlingen fokuserar på arbetsprov/
arbets-elektrokardiogram (EKG), myo- 
kardskintigrafi, positronemissionstomo- 
grafi (PET), magnetkamera och koron- 
arangiografi med invasiva tryckmätningar.

ST-HÖJNING VS ST-SÄNKNING  
PÅ ETT ARBETS-EKG 
Delarbete I i avhandlingen belyser 
skillnader i bakomliggande mekanismer 
mellan två EKG-mönster som upp- 
kommer vid närvaro av stressutlöst 
ischemi: den sällsynta arbetsutlösta 
ST-höjningen och den vanliga arbets- 
utlösta ST-sänkningen. Delarbetet 
visade att, till skillnad från ST-sänkning, 
kan ST-höjning på ett arbets-EKG 
förutsäga förekomst, utbredning och 
lokalisation av stressutlöst ischemi hos 
patienter som genomför ett arbetsprov 
med misstänkt stabil kranskärlssjukdom.

GENUSPERSPEKTIV PÅ  
ST-SÄNKNINGAR PÅ ETT ARBETS-EKG
Delarbete II i avhandlingen påvisar 
den begränsade diagnostiska förmågan 
av ST-sänkning på ett arbets-EKG, 
speciellt hos kvinnor. Ett högre antal 
falskt positiva hittades hos kvinnor 
jämfört med hos män. Tidigare studier 
(6,7) har spekulerat att de hormonella 
förändringarna som sker hos kvinnor  
i postmenopausen kan vara en anledning 
till den utmanande bedömningen av 
deras ST-reaktion. Skillnaden i 
bröstkorgsanatomin, östrogen- samt 
hemoglobinnivåer mellan män och 
kvinnor har även diskuterats som 
andra möjliga orsaker (6,7). 

Dessutom påvisas i detta delarbete 
vikten av att använda andra variabler 
som fås från ett arbetsprov (arbetsför-
måga, blodtrycks- och pulsreaktion), 
för att utöka metodens prestanda vid 
diagnostik av stabil kranskärlssjukdom. 

KVANTIFIERING AV MYOKARDIETS 
GENOMBLÖDNING
Delarbete III belyser vikten av att 
kunna kvantifiera genomblödningen 

till myokardiet i ml/min/g, för att kom- 
plettera dagens kvalitativa utvärdering 
av myokardiets genomblödning. PET 
är gold standard för kvantifiering av 
myokardiets genomblödning. Lund  
är ett av få ställen i Europa där 
kvantifiering av genomblödningen 
kan göras med PET. Viktigt att 
nämna är att den forskargrupp jag 
ingår i, hjärt-MR-gruppen, är den 
första i världen som visat att vi även 
kan kvantifiera myokardiets genom-
blödning med magnetkamera och 
validerat detta mot PET. 

VIKTEN AV ATT UTVÄRDERA  
STRESSUTLÖST ISCHEMI
Delarbete IV visar att bristen på ut- 
värdering av den stressutlösta syrebristen 
i hjärtat, i samband med behandlings-
beslut, kan resultera i onödiga krans- 
kärlsvidgningar och obehandlade krans- 
kärl med förträngningar. I detta del- 
arbete baserades det kliniska behand-
lingsbeslutet på fynd från koronarang-
iografin och kliniska data. Hjärt-PET 
gjordes inom ramen för vår studie 
endast för att utvärdera närvaro av 
stressutlöst ischemi och angiografören 
var blindad för resultaten från denna. 
Detta för att inte påverka det kliniska 
behandlingsbeslutet. Givet resultaten 
från hjärt-PET, såg vi att av de 33 
inkluderade patienterna, hade fyra 
genomgått en onödig kranskärlsvidg-
ning och fem patienter med stressut-
löst syrebrist hade inte kranskärlsvid-
gats. Närvaro av stressutlöst syrebrist 
hade inte utvärderats kliniskt hos 
någon av de nio patienterna inför 
behandlingsbeslut.  

SAMMANFATTNING
Avhandlingen betonar vikten av att 
behandlingsbeslut guidas av diagnos-
tiska metoder som utvärderar närvaro 
och utbredning av stressutlöst ischemi 
hos patienter med misstänkt stabil 
kranskärlssjukdom. Detta för att minska 
antalet onödiga kranskärlsvidgningar 
som görs i denna patientgrupp. 
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yftet med avhandlingen är att 
med befintliga kliniska metoder 
undersöka de mekanismer som 
ligger bakom stabil kranskärls-
sjukdom, med fokus på meto- 
dernas diagnostiska ackuratess 

vid utvärdering av den arbetsutlösta 
syrebristen i hjärtmuskeln. Detta är 
viktigt vid selektion av patienter som 
skulle gynnas av en kranskärlsvidgning.

KRANSKÄRLSSJUKDOM
Kranskärlssjukdom är den vanligaste 
dödsorsaken i världen. Enligt WHOs 
senaste statistik har sjukdomen orsakat 
8,8 miljoner dödsfall under 2015 (52% 
män och 48% kvinnor) världen över.(1) 

Sjukdomen delas in i akut och stabil, 
och avhandlingen fokuserar på stabil 
kranskärlssjukdom.
Vad orsakar kranskärlssjukdom?
På utsidan av hjärtat har vi kranskärlen 
som försörjer myokardiet (hjärtats 
muskel som omger förmaken och 
kamrarna) med blod. Vid en förträng-
ning i ett kranskärl blir blodtillförseln 
till myokardiet otillräcklig. Detta 
resulterar i syrebrist (ischemi) i det 
området i hjärtat som försörjs av det 
drabbade kärlet. Stabil kranskärlsjuk-
dom karakteriseras av närvaro av 
ischemi under arbete. Detta benämns 
stressutlöst ischemi.

AV H A N D L I N G

On Stable Coronary Artery Disease – Diagnostic 
Aspects of Stress-induced Myocardial Ischemia
Text: Shahnaz Akil, leg. biomedicinsk analytiker, MSc, PhD. Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund

S
DELARBETEN
Avhandlingen bygger på följande delarbeten:

I. Stress-induced ST elevation with or without 
concomitant ST depression is predictive of 
presence, location and amount of myocardial 
ischemia assessed by myocardial perfusion 
SPECT, whereas stress-induced ST depres-
sion is not. S. Akil, L. Sunnersjö, F. Hedeer, B. 
Hedén, M. Carlsson, L. Gettes, H. Arheden, H. 
Engblom. Journal of Electrophysiology, vol. 49 
pp. 307-315 (2016)

II. Gender aspects on exercise-induced ECG 
changes in relation to scintigraphic evidence 
of myocardial ischemia. S. Akil, B. Hedén, 
O. Pahlm, M. Carlsson, C. Hindorf, J. Jögi, D. 
Erlinge, H. Arheden, H. Engblom. Journal of 
Clinical Physiology and Functional Imaging. 
2017 Nov 8 (epub ahead)

III. Qualitative perfusion assessment by 
cardiac magnetic resonance imaging and 
invasive coronary angiography is not enough 
when evaluating patients with coronary artery 
disease - a cardiac positron emission
tomography study. S. Akil, F. Hedeer, J. Oddstig, 
M. Carlsson, H. Arheden, H. Engblom. Journal 
of the American College of Cardiology- Cardio-
vascular Imaging. Submitted

IV. Need for assessment of myocardial 
perfusion prior to revascularization in patients 
with stable coronary artery disease. S. Akil, 
F. Hedeer, J. Oddstig, T. Olsson, J. Jögi, M. 
Carlsson, C. Hindorf, H. Arheden, H. Engblom. 
Manuscript

Länk till avhandlingen: http://portal.
research.lu.se/portal/sv/publications/
on-stable-coronary-artery-disease-
diagnostic-aspects-of-stressinduced-
myocardial-ischemia(673c13b0-691d-
4998-8aa2-1024381c4f97).html

STRESSUTLÖST ISCHEMI OCH 
REVASKULARISERING
Stressutlöst ischemi definieras som 
obalans mellan den arteriella försörj-
ningen av blod och myokardiets meta- 
bola krav under arbete. Stressutlöst 
ischemi kan behandlas genom en reva- 
skularisering. Detta innebär att krans- 
kärlet som orsakar ischemin vidgas.

Revaskularisering är en invasiv 
behandling som är associerad med kända 
risker för patienter (endotelskada, 
instent stenos, inducering av infarkt 
och stroke). Enligt dagens riktlinjer 
(2,3) och tidigare studier (4,5) rekom-
menderas revaskularisering endast vid 
närvaro av stressutlöst ischemi. Annars 
utsätts patienten för onödig risk. 

KLINISKA PROBLEM
De flesta revaskulariseringsbeslut  
idag bygger på visuell utvärdering av 
närvaro av en förträngning. Effekten 
av förträngningen på hjärtmuskelns 
genomblödning undersöks inte alltid. 
Det råder alltså brist på utvärdering  
av stressutlöst ischemi innan beslut 
om revaskularisering tas. 

DIAGNOSTISKA METODER
Idag finns flera diagnostiska metoder för 
att utvärdera stressutlöst ischemi. Av- 
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Ny screeningmetod kan  
lösa fler narkotikabrott
Rättsmedicinalverkets nya screening- 
metod ELISA ger polisen möjlighet 
att upptäcka fler narkotikabrott. 
Rättsmedicinalverket gör årligen drygt 
55 000 urin- och blodprovsanalyser 
på uppdrag av polisen. I den ut- 
vecklade metoden för blodprovsana-
lyser ingår två nya substanser, 
buprenorfin och tramadol, som är 
vanliga vid missbruk.

– Vår nya screeningmetod inne- 
bär att vi kan hitta fler och lägre 
koncentrationer av droger i blodet, 
säger Fanny Kjellqvist, kemisk 
analystekniker i ett pressmeddelande.

I och med ELISA, enzymkopplad 
immunadsorberande analys, kan 
Rättsmedicinalverket numera ge 
polisen svar om sammanlagt tolv 
substanser: cannabinoider, amfeta-
miner, opiater, kokainmetaboliter, 
bensodiazepiner, buprenorfin, meta- 
don, tramadol, oxikodon, fentanyl, 
zolpidem och MDMA.

Universitetslektor i biomedicinsk
laboratorievetenskap
vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Sista ansökningsdag  24 april 2018
Upplysningar:  Förenad med befattning som biomedicinsk analytiker med
placering vid Akademiska sjukhuset. Information: Lars Rönnblom, 018-611 53 98

www.uu.se

Tidigare IBL-ordförande föreslås till Vårdförbundets styrelse
Vårdförbundets valberedning har tagit fram sitt förslag till förbundsstyrelse för 
mandatperioden 2018 till 2022. Styrelsen väljs av Vårdförbundets kongress i maj, 
och den tidigare IBL-ordföranden Michel Silvestri är nominerad. Michel 
Silvestri är leg. biomedicinsk analytiker, med dr och enhetschef på Laboratorie-
medicinskt Centrum Gotland. Han föreslås bli ledamot i styrelsen och är den 
enda biomedicinska analytikern i valberedningens förslag. I nuvarande styrelse, 
som har mandat 2014-2018, finns en biomedicinsk analytiker, Susi Nilsson.

 Breaking the barrier between  
LC-MS/MS and the clinical laboratory

Introducing the Thermo Scientific™ Cascadion™ 
 SM Clinical Analyzer

The first fully automated clinical analyzer with integrated  
LC-MS/MS technology for small molecule analysis

You inspired us to deliver the accuracy of LC-MS/MS 
technology in an easy-to-use design specific for the  
clinical laboratory. Find out more at  
thermofisher.com/cascadion

Design goals are referenced for a product that is currently in development and not available for sale.  
© 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific 
and its subsidiaries unless otherwise specified. 03/2018

Nätverk för disputerade  

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
Vad händer när jag har disputerat? Tillbaka till verkligheten eller? Hur gör du?
Ett nätverk för disputerade biomedicinska analytiker skulle kunna vara ett forum där vi kan utbyta 
erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen. Vi finns  
säkerligen inom olika verksamheter och forskningsmiljöer. Möjligheter och svårigheter skiljer sig åt 
beroende på var man har arbetat innan sin forskarutbildning och var man bedriver sin forskning.

I ett nätverk skulle vi kunna:
• Tipsa varandra om hur vi arbetar vidare i professionen:  
 hur kan vår kompetens tas tillvara av arbetsgivaren 
• Utbyta erfarenheter om forskning vi bedriver
• Vara mentorer åt biomedicinska analytiker som vill genomföra  
 en forskarutbildning
• Tipsa varandra om forskningsprojekt och anslag som går att  
 söka med mera

Anmäl ditt intresse till kansli@ibl-inst.se.
För att vara medlem i nätverket är du medlem i IBL och disputerad  
biomedicinsk analytiker eller antagen till forskarutbildningen. 

DELA MED DIG AV DIN FORSKNING
IBL hjälper dig att ta del av den forskning som pågår bland biomedicinska analytiker, hitta fram-
tida samarbeten och låta andra ta del av din egen forskning.
På ibl-inst.se/disputerade-biomedicinska-analytiker presenterar vi disputerade biomedicinska 
analytiker, avhandlingar och pågående forskning. Skicka dina uppgifter till laboratoriet@ibl-inst.se 
om du vill synas på webbplatsen.
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BRA KOLLEGOR VIKTIGAST NÄRA EXAMEN
Deltagarna fick välja max tre svarsalternativ på frågan ”Vad är viktigast för 
dig vid val av arbetsplats?”, och alternativet "Bra kollegor och gemenskap" 
fick flest svar oavsett termin. Allra viktigast är bra kollegor och gemenskap 
för studenterna på termin sex, där 80% valde det svarsalternativet, jämför 
med 67% respektive 59% för termin fyra och två. För studenterna på sjätte 
terminen kom ”hög lön” på andra plats med 44%, följt av ”utvecklingsmöj-
ligheter som vidareutbildning och kurser”, ”omväxlande arbetsuppgifter” 
och ”intressanta arbetsuppgifter” som alla valdes av 38,5%. Hos studenter på 
termin två och fyra hamnar ”intressanta arbetsuppgifter” på andra plats med 
50% respektive 52%.

Bra kollegor och gemenskap viktigast när 

STUDENTERNA FÅR VÄLJA
IBL genomförde nyligen en enkät där 268 biomedicinsk analytikerstudenter deltog och 
svarade på frågor om sitt val av utbildning och framtida yrke. Enkäten visar att bra kollegor 
och gemenskap är viktigast för framtidens biomedicinska analytiker vid val av arbetsplats. 
Intresset för vidareutbildning på avancerad nivå är större bland studenter som befinner sig 
i början av utbildningen än bland studenter som närmar sig examen, åtminstone innan en 
reglerad specialistutbildning är på plats.

Text: Marcus Rehnberg

”Vad är viktigast för dig vid val av arbetsgivare?" (alla deltagare) ”Varför valde du biomedicinsk analytikerutbildningen?” ”Planerar du att läsa en vidareutbildning på avancerad nivå?”

Bra kollegor och gemenskap

Intressanta arbetsuppgifter

Hög lön
Utvecklingsmöjligheter som 
vidareutbildning och kurser

Omväxlande arbetsuppgifter

Arbetsplatsens geografiska placering

Bra chef

Jämställd arbetsplats

Flexibla arbetstider

Hållbarhetstänk

Annat 3%

3%

10%

15%

17%

17%

30%

40%

44%

46%

70%

dlemmar i etiska frågor.
IBL och Vårdfö

FÖRSTAHANDSVAL OCH  
VIDAREUTBILDNING
Över 83% svarar att biomedicinsk analy- 
tikerutbildningen var deras förstahandsval, 
och som anledning till valet nämns fram- 
för allt "lätt att få jobb" och "stimulerande 
arbetsuppgifter". Deltagarna fick ange flera 
olika svarsalternativ, och oavsett termin  
så hamnade samma två alternativ i topp. 
Minst antal, drygt 3% av deltagarna, 
svarade lönen som anledning till att de 
valde biomedicinsk analytikerutbildningen.

Deltagarna i termin två angav ”bra grund för vidare studier/forskning”  
i högre utsträckning än deltagarna i termin fyra och sex, och just intresset 
för vidareutbildning på avancerad nivå är högre bland studenter i början  
av utbildningen. På frågan ”Planerar du att läsa en vidareutbildning på 
avancerad nivå?” svarar färre än hälften nej oavsett termin, men andelen 
mer än fördubblas från termin två till termin sex. Omvänd resa gör 
svarsalternativet ”ja, direkt efter examen”, en person, eller 1,1%  
av deltagarna i termin sex har valt det alternativet.

Lätt att få jobb

Bra karriärmöjligheter

Lönen

Stimulerande 
arbetsuppgifter

Bra grund för vidare 
studier/forskning

Annat 22%

39%

58%

3%

25%

65%

Termin 2 Termin 4 Termin 6

46%

37%

22%

53%
49%

59%

1%

14%
19%

Ja, direkt 
efter examen

Ja, men 
inte direkt

Nej

”Vilken är IBL:s viktigaste fråga?”

IBL:S VIKTIGASTE FRÅGA
IBLs viktigaste frågor är fortsatt 
arbete för en reglerad specialistut-
bildning (37,6%) och synliggörande 
av yrket (36,4%) enligt våra stude-
randemedlemmar. Deltagarna fick 
välja ett svarsalternativ och vilket 
alternativ som var mest populärt 
varierade mellan terminerna enligt 
diagram nedan.

STORT INTRESSE FÖR REGLERAD SPECIALISTUTBILDNING
Om en vidareutbildning i form av reglerad specialistutbildning erbjöds skulle de 
flesta överväga den. På frågan ”Om det fanns en reglerad specialistutbildning för 
biomedicinska analytiker, skulle du välja att läsa den?” svarar enstaka deltagare 
(cirka 3%) nej, och resterande svarar ja (54%) eller kanske 43%). Andelen ja-svar 
är över 50% oavsett termin, och allra störst i termin sex där 58% svarar att de 
skulle läsa en reglerad specialistutbildning om det fanns. 

”Om det fanns en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker, skulle du välja att läsa den?”

7%

11%

13%

36%

33%

Fortsatt arbete för reglerad specialistutbildning

Synliggörandet av yrket

Aktivt följa och påverka utvecklingen 
inom biomedicins laboratorievetenskap

Kompetensutveckling för biomedicinska 
analytiker

Annat

14%

7%

10%

30%

39%

10%
2%

5%

46%

37%

Termin 2

Termin 4

Termin 6

Termin 2 Termin 4 Termin 6

4%1%4%

38%
47%45%

58%
52%51%

Ja Kanske Nej
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ÅLDER
Nästan 80% av deltagarna i enkäten 
är kvinnor, och närmare 60% befinner 
sig i åldersspannet 19-24 år. Över 
hälften av deltagarna i enkäten är 
kvinnor under 25 år. 

DELTAGANDE
Enkäten skickades via e-post till 483 studerandemedlemmar i IBL, med uppma-
ningen att sprida den vidare till sina klasskamrater. Det resulterade i 268 svar, 
och flest deltagare (94) svarade att de läser den sjätte terminen, följt av termin 
fyra (87) och termin två (77). Några enstaka svarade termin ett, tre eller fem.

”Vilken inriktning läser du?”

SEKTOR OCH OMRÅDE
De flesta, 62%, svarar att det inte 
spelar någon roll inom vilken 
sektor man hamnar. Av de som 
väjer andra svarsalternativ är det 
ungefär dubbelt så många som 
väljer privat sektor som de som 
väljer landstinget. Deltagarna 
svarade i stort sett likadant oavsett 
termin.

På frågan ”Vilket område är du mest intresserad av att arbeta inom?” svarar 
flest "Hälso- och sjukvård". Svaren varierar mellan terminerna, och intresset 
för att jobba inom hälso- och sjukvård är allra störst bland studenter på 
termin sex.

”Vilket område är du mest intresserad av att arbeta inom?”

– Våra framtida medarbetare har stora förväntningar 
på sin arbetsplats när det gäller den sociala gemen-
skapen och trivsel. Faktorer som det kanske inte har 
reflekterats över så mycket utan som har setts som 
självklara. För att vara en attraktiv arbetsgivare blir 
det viktigt att även arbeta med dessa frågor. Det som 

också är mycket tydligt är att arbetsgivare måste 
kunna visa på vilka karriärvägar som finns och hur 
man ger medarbetarna möjlighet till kompetens- 
utveckling och i förlängningen även en tydlig 
löneutveckling.

IBL:S ORDFÖRANDE AGNETA COLLIANDER KOMMENTERAR ENKÄTEN
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62%

23%

12%

3%

12%

8%

13%

8%
19%

40%

8%
8%

9%

8%

22%

45%

4%
8%

8%

13%

11%

56%

Hälso- och sjukvård

Forskning

Veterinärmedicin

Läkemedelsindustrin

Diagnostikindustrin

Annat

Termin 2 Termin 4 Termin 6

Termin 2 Termin 4 Termin 6

23%
10%

31%
10%13%14%

60%63%

31%

Laboratoriemedicin Klinisk fysiologi Båda ingår i programmet

146

9

19

59

19-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-50 år

över 50 år

BESÖK VÅRT BORD OCH BLI MEDLEM I IBL/SKKT
Vi lottar ut två konferensavgifter till IBL:s 
Diagnostikforum i Stockholm 8-9 oktober 
2018 bland de som blir medlemmar under 
Vårmötet 2018. Vi lottar även ut ett rese- 
bidrag á 2 000 kronor bland inkomna förslag 
på kurser som önskas i landet.

Tävlingen gäller inte förslag på redan arrang-
erade kurser av IBL, utan tänk till om vad 
som behövs i framtiden.

Välkommen till vårt bord på Vårmötet!

KOM ÄVEN PÅ VÅR  
SESSION 26 APRIL
Sal C, kl. 10.00 - 11.40 
Där pratar vi om:
• Den framtida yrkesrollen som biomedi-

cinsk analytiker efter svaren på enkät.
• Distansutbildning för biomedicinska 

analytiker.
• Workshop om framtiden på labb.  

Hur ser det ut i framtiden, vilka  
kompetenser krävs, Vilka etiska dilemman 
kan vi hamna i?

SKKT – Sektionen för Klinisk Kemi och 
Transfusionsmedicin i samarbete med IBL.

FLER STIPENDIER
Du kan söka stipendier från SKKT som gärna 
bidrar till konferenser, kurser, med mera (dock 
inte till poängkurser).

Dessa stipendier delas ut två gånger under 
2018, ansök innan 25 maj för stipendier som 
delas ut på våren och innan 25 oktober för 
stipendier som delas ut på hösten.

Ansökan skickas till:  
ewa.gronvall@hotmail.com.

Kom på  
Vårmötet i  
UPPSALA  
24-26 april 2018

NYTT FRÅN SEKTIONERNA: SKKT

SKKT
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Varför blev det  
KLINISK FYSIOLOGI för dig?
Behovet av biomedicinska analytiker inom sjukvården ökar och vi behöver 
ständigt arbeta för att locka fler studenter till att söka utbildningen och inrikt-
ningen klinisk fysiologi. Vi har intervjuat sex studenter vid tre utbildningsorter 
för att fråga varför de valt inriktningen klinisk fysiologi, vad de tycker om 
utbildningen och vårt livsviktiga yrke.

Varför blev det klinisk fysiologi för dig?
– Eftersom det är praktiskt på ett annat vis än laboratoriemedicin. Det gör att jag lättare  
kan specialisera mig och bli riktigt duktig på själva hantverket och handhavandet av  
de olika undersökningarna. Även patientkontakten spelade en stor del, eftersom nya 
människomöten varje dag kommer att ge mig en variation som jag tror att jag hade saknat 
på laboratoriesidan.

Vad vill du göra efter examen?
– Efter examen vill jag helst arbeta med någon sorts bildtagning, antingen ultraljud eller 
nuklearmedicin eftersom jag tycker det är spännande när man verkligen ser hur morfologin 
ser ut och kan göra en bedömning av bilderna. På lång sikt hade jag gärna kombinerat 
klinisk fysiologi och laboratoriemedicin, exempelvis på en vårdcentral där jag kan utföra 
vissa blod- och urinanalyser, men även EKG och kanske ultraljud.

Varför blev det klinisk fysiologi för dig?
– Jag kände att jag ville ha patientkontakten som kommer med just klinisk fysiologi samt  
att jag sedan länge haft ett stort intresse för nuklearmedicin och neurofysiologi.

Vad tycker du om utbildningen? 
– Utbildningen är i det hela väldigt bra. Det är dock synd att det inte finns något riktigt fokus 
på klinisk fysiologi tidigare i utbildningen. Det är svårt att skaffa sig en uppfattning om vad 
inriktningen egentligen innebär eftersom det inte diskuteras förrän någon vecka innan det 
är dags att välja inriktning. För att få en extra specialisering hade det varit bra om man 
kunde välja inriktning redan till termin 4. Detta eftersom klinisk fysiologikursen är väldigt 
mäktig till tiden vi har för att gå igenom den. Hade det dessutom funnits VFU under den 
tiden hade intresset och kunskapen gällande klinisk fysiologi stärkts.

Varför blev det klinisk fysiologi för dig?
– Jag hade lite svårt att välja inriktning, men mest avgörande var patientkontakten. Att få 
träffa människor inom yrket känns viktigt för mig, men också den varierande arbetsmiljön 
och möjligheten att kunna få specificera sig på en sak eller bli bra på många olika saker.

Biomedicinsk analytiker är ett bristyrke. Vad tror du det beror på och hur kan  
vi få fler att söka sig till yrket och utbildningen?
– Jag tror till stor del att vetskapen är väldigt låg om att biomedicinska analytiker existerar. 
Jag hade själv ingen aning om yrket innan jag läste om det och jag får i nio fall av tio när jag 
berättar vad jag utbildar mig till förklara vad det innebär, även för folk inom vården! Jag tror 
inte många vet vad det är för avdelning vi jobbar på och tror att vi i så fall är sjuksköterskor. 
Marknadsföring är viktigt, att göra folk medvetna om att vi finns och varför vårt yrke är 
betydelsefullt. 

Varför blev det klinisk fysiologi för dig?
–  Jag vill jobba med människor. Jag är utåtriktad och när jag skulle välja inriktning var det 
därför en självklarhet. Jag tyckte även att det lät mer intressant att arbeta med klinisk 
fysiologi då det förklarar i det stora hur kroppen fungerar, vilket för mig var mer intressant 
än mikrobiologiska reaktioner.

Hur fick du upp ögonen för yrket biomedicinsk analytiker?
– Min kusin läste biomedicin, vilket fick upp mina ögon för området. Sedan läste jag mig  
till att biomedicin riktar sig mer mot forskning och BMA mot kliniskt arbete vilket kändes 
mer intressant för mig. Särskilt när jag hittade inriktningen klinisk fysiologi.

Varför blev det klinisk fysiologi för dig?
– Jag gillar mötet med andra människor och att få dela med mig av mig själv till andra. 
Medmänniskor som anförtror sig till mig är den häftigaste känslan som finns och det är en 
känsla jag värnar om. Inte nog med att jag får vara en del av processen. Jag är den som 
startar en utredning av patienterna baserat på mina medicintekniska kunskaper, vilket i sin 
tur leder till att patienterna får den behandling de är i behov av. Det är en fantastiskt spän-
nande utmaning när man tänker på det!

Skulle du rekommendera andra att välja samma utbildning?
– Ja det skulle jag. Om man tycker om de naturvetenskapliga ämnena och uttryckligen vill 
jobba med naturvetenskap så är detta helt rätt. Det viktigaste är motivationen till att vilja bli 
biomedicinsk analytiker. Tidigare har några valt utbildningen för att arbetsmarknaden ser 
lovande ut, men det är inte enbart därför man ska välja utbildningen. Vill man bli en duktig 
biomedicinsk analytiker, som bryr sig om vad analysresultatet innebär för andra människor, så 
vågar jag tro att framtiden ser fantastisk ut. Det finns egentligen inget som stoppar drömmarna, 
det är bara begränsningar som är till för att tänjas ut med lite tålamod och nyfikenhet.

Varför blev det klinisk fysiologi för dig?
– Jag hade lite svårt att bestämma mig, eftersom både klinisk fysiologi och laboratorie- 
medicin är intressant. Efter en hel del tänkande kom jag fram till att klinisk fysiologi var rätt 
för mig eftersom jag tycker om att träffa nya människor och jag finner människokroppens 
fysiologi och anatomi väldigt spännande och fascinerande. Även om undersökningarna ofta 
är desamma varje arbetsdag bidrar patienterna till en varierande vardag.

Vad vill du göra efter examen?
– Jag kommer att börja jobba på fyslab på Visby lasarett, där jag har fått en tillsvidare- 
anställning med start i mitten på juni. Det ska bli väldigt roligt att få komma ut i arbetslivet 
efter tre års hårt arbete. På fyslab kommer jag att få göra undersökningar som arbetsprov, 
ekokardiografi (EKO), neurografier, spirometrier och elektroencefalografier (EEG). Till en 
början vill jag arbeta på ett mindre sjukhus och senare ett universitetssjukhus för att få en 
stabil grund att stå på, och djupare kunskap inom mitt yrke. En långsiktig ambition är att i fram- 
tiden eventuellt bli enhetschef. Det bästa vore om det kunde kombineras med kliniskt arbete. 
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Saving lives together

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

1 miljon felfria prover!
Med hjälp av Protube utfördes 2017 mer 
än 1 miljon tester på 370 000 patienter på 
laboratorier runtom Europa. 
Genomsnittliga provtagningstiden var 
under 3 minuter.

Protube passar lika bra på vårdavdelningen eller akuten som på vårdcentralen och kan enkelt kopplas till existerande IT-system.

Med ProTube underlättas din vardag:
  Kontrollerar och etiketterar provtagningsrör automatiskt.
  Visar provtagningsföljd och viktiga påminnelser.
  Skickar automatiskt provtagningsinformation med tidsstämpel till IT-system.
Resultatet ger ökad patientsäkerhet, mindre kostnader och en effektivare arbetsdag.

40%
Time saved in blood collection*
*Elisa Piva: Francesca Tosato: Mario Plebani. 
Preanalytical phase: The automated ProTubeTM 
device supports quality assurance in the phlebotomy 
process. Clinica Chimica Acta 451 (2015) 287-291

1 miljon felfria prover 370 000 patienter.

Möt oss på SFKK24-26 april
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Utan att vi tänker på det möter vi ständigt situa-
tioner i vårt vardagliga arbete som kräver  
att vi gör ett ställningstagande. Vi väger in våra 
kunskaper (vetenskap) och våra vetskaper (beprö-
vad erfarenhet) i vissa situationer inom loppet av 
sekunder. Det sitter i ryggmärgen. Vad vi inte 
tänker på är att många av de ställningstaganden 
vi gör också innehåller ett praktiskt och faktiskt 
handlande utifrån vår moral. Det är när  

vi börjar fundera över dessa handlingar och 
motiven för dem som vi börjar reflektera etiskt. 
Etisk reflektion handlar om att ta ställning till 
olika värden och intressen som står i konflikt till 
varandra, så kallade etiska dilemman. Under 2018 
kommer vi i Laboratoriet beskriva situationer du 
kan stöta på som biomedicinsk analytiker och 
som kan vara värda att reflektera över på egen 
hand eller tillsammans med kollegor.

Låt oss tala om etik

■ DILEMMA 

FAVORIT  
I REPRIS
Efter flera år på provtagningen 
känner du dig för det mesta trygg i 
din arbetssituation. Men så har vi 
den där damen, som varje gång hon 
kommer vägrar bli stucken av någon 
annan än en av dina kollegor. Hon 
som ”alltid lyckas”, som damen 
uttrycker det. Du vet mycket väl att 
du också skulle ”lyckas” – du vet att 
du har erfarenhet och ser att damen 
har fina kärl. Du vet också att din 
kollega, som trots fler år i yrket än du 
har dålig självkänsla, och blir stärkt 
av att känna sig utvald och därmed 
extra ”duktig”. 

- Spontant: hur hade du agerat?

- Vad är problemet? Finns två  
(eller flera) motsatta åtgärder?

- Vilka berörs? Hur påverkas de olika 
inblandade av de olika åtgärderna?

- Vilka värderingar och över- 
väganden är viktiga?

- Påverkas dina överväganden av 
om du tänker kortsiktigt respektive 
långsiktigt?

- Efter att ha reflekterat: hur hade  
du agerat?

IBL:s etiska kommitté arbetar med 
att medvetandegöra etiska frågor i 
det dagliga laboratoriearbetet genom 
föreläsningar och workshops på IBL:s 
kurser och konferenser samt i tidningen 
Laboratoriet. Kommittén bevakar den 
etiska debatten samt agerar som stöd 
för IBL:s medlemmar i etiska frågor.

IBL och Vårdförbundet har gemensamt 
tagit fram ett arbetsmaterial för biome-
dicinska analytiker för att uppmuntra 
diskussion och reflektion om etik i 
vardagen.

ÅSA GYBERG-KARLSSON
leg. biomedicinsk analytiker, 
medlem i Statens Medicin-
Etiska Råd (SMER)

ETISKA KOMMITTÉN BESTÅR AV:

JENNIFER ARNQVIST 
leg. biomedicinsk analytiker, 
styrelseledamot IBL

ANNE BERNDT
leg. biomedicinsk analytiker, för-
bundsombudsman och ansvarig 
för biomedicinska analytiker- 
frågor på Vårdförbundet

Foto: Lasse Bengtsson

ETIK

Hör av er till laboratoriet@ibl-inst.se  
och berätta hur era diskussioner  
har gått.
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Vi har fått in flera intressanta  
reflektioner efter förra numrets  
dilemma, som handlade om att 
som ny på jobbet kunna ifråga-
sätta de rutiner som finns. Här 
följer ett urval, både från 
gruppdiskussioner och enskilda 
personer:

ETIK

Reflektioner från förra numrets dilemma  

”NY PÅ JOBBET”

22 LABORATORIET  Nr 2 • 2018

Fi r en z e  I t a l y
IFBLS 2018

www.ifbls2018.org

E-health, Gender Medicine, Personalised 
Medicine and Biomedical Laboratory Science

THE 33RD WORLD 
CONGRESS OF  
BIOMEDICAL 
LABORATORY 
SCIENCE (IFBLS)

2018
22-26 SEPTEMBER

PALAZZO DEI 
CONGRESSI 

ITALY
FIRENZE

DATES TO FOCUS ON
 
29 January 2018 
Deadline for poster abstract submission.
Instructions and on-line submission system 
available from October 2017 

30 May 2018 
Deadline for reduced registration fees 

CONGRESS PRESIDENTS 

Dr. Alba Marzo,  Firenze 
Dr. Fernando Capuano,  Roma 
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BIOMEDICO

”Jag tycker det är positivt om nya  
medarbetare kommer med synpunkter 
på hur vi gör, jag tycker att vi på mitt 
jobb är måna om varandras synpunkter 
även om det ibland inte är möjligt att 
göra som de vill. Samtidigt kan det vara 
bra som ny på en arbetsplats att inte 
direkt vilja göra om allt, utan att låta 
det gå några arbetsdagar.”

”Mina kollegor har svårt att ta till sig dilemmat 
eftersom det i vår vardag handlar om att vi på 
grund av Swedac och vår ackreditering är ålagda att 
följa de metodbeskrivningar som finns. Den person 
som skulle göra på något eget sätt och motivera detta 
med att man alltid gjort på det viset skulle nog 
snabbt hamna i kylan.”

”Ledarskapet är oerhört viktigt, 
både det som chefen har och det 
som kollegan som är erfaren har 
mot den som är ny. Här behövs 
professionsstärkande aktiviteter 
med utgångspunkt i lagar och 
föreskrifter och yrkesetiska 
riktlinjer. ”

”Ibland samlas vi runt Centuri om det 
uppstår någon meningsskiljaktighet, då 
får den som haft fel ge med sig och 
ordningen återställs. Jag upplever inte 
någon hierarki på min arbetsplats, vi har 
bra sammanhållning och alla kan känna 
sig trygga med att framföra sin åsikt utan 
att någon tar illa upp. Jag som arbetat 
några år tycker att det är bra att rådfråga 
nya medarbetare om sådant som ska stå i 
metodbeskrivningar. Det är skönt att få 
nya fräscha ögon som ser sådant man själv 
kanske har missat.”

”Ihop med att man är ny och stöter på auktoriteter 
med omoraliskt organisationsbeteende så är det 
inte lätt att vara ny på jobbet, de informella 
trafikreglerna är oerhört starka krafter, speciellt 
om ledarskapet är svagt. Jag frågade studenterna 
hur lång tid de tror att det skulle ta för dem att 
gå ifrån sina ideal och anpassa sig till kollegornas 
sätt att möta vardagen och de sa ”typ inte så 
länge”. Sedan enades vi om att söka kraft i 
varandra att stå upp för det vi anser är det 
riktiga för patient, kollega och oss själva :)”



Först och främst, grattis till utmärkelsen Årets  
biomedicinska analytiker 2017. Hur känns det här?
–Tack så mycket! Det känns överraskande stort, 
utomordentligt bra och helt oväntat. Jag kan inte 
förneka att jag har lekt med tanken att någon gång 
komma så långt i professionsutvecklingen att jag kan 
kvala in som möjlig kandidat till Årets biomedicinska 
analytiker, men den tanken svävade närmare dröm än 
verklighet.Det här bevisar att drömmar kan slå in, 
och jag är tacksam i all ödmjukhet till att min nomine-
ring nådde ända fram och evigt tacksam till mina 
kollegor för motiveringen som gör mig rörd och stolt 
över mitt yrkesval.

 

I nomineringen från dina kollegor står bland annat att 
du är en ”stolt berättare av hur yrkesvalet fört dig från 

Chile till Sverige och vidare i karriären till att bli den 
första disputerade biomedicinska analytikern i Kalmar 
län”. Kan du berätta om den resan för oss?
–1987 flydde jag från Pinochets Chile till ett främ-
mande, kallt, tyst och tryggt Sverige. Det var april  
och Stockholm välkomnade oss alla fyra: mig, min 
dåvarande fru och två små barn på tre och fyra år. Vi 
lämnade Chile i all hast i samband med påvens besök 
i landet, alla fyra på samma familjepass med en enkel 
biljett till Skandinavien där andra asyl-chilenare väntade 
på oss. Från Stockholm fick vi åka till Öland och Byrum, 
mittemot Blå jungfrun där barnen sprang fritt under 
den varmaste sommaren vi upplevt i Sverige.

Chilenare och iranier delade boende i ett pensionat 
vid raukarna på kusten. Utan att kunna varken 
svenska eller persiska väntade vi hela sommaren på att 
vårt asylärende skulle tas upp, men innan vintern kom 

fick vi och en annan familj från Chile flytta ända till 
Sundsvall och den kallaste vinter vi någonsin upplevt. 
Månaderna gick och väntetiden kändes oändlig. 1987 
blev 1988, året som en folkomröstning sade nej till 
Pinochet, och vi väntade. 1989 kom och vi väntade 
fortfarande. Barnen hade lärt sig svenska och tolkade 
åt oss föräldrar i små och större ärenden, i detta för 
oss fortfarande främmande land. Vi hade ännu inte 
packat upp helt, i tankarna levde vi fortfarande i Chile, 
när vi fick positivt besked om uppehållstillstånd och 
äntligen en säker grund för att börja på nytt.

1989 räknar jag därför som min start i det nya landet 
Sverige. En start fylld med utmaningar som att lära 
sig ett nytt språk, hitta ett jobb, ha ett hem, ett socialt 
liv, samhällsengagemang och ett meningsfullt liv. Allt 
detta gick att uppfylla om man hade ett jobb, för att 
försörja sig och för att bidra till samhället. De två 
första åren i Sverige hade jag inte haft möjlighet till 
detta, då uppehållstillstånd och arbetstillstånd saknades.

Mitt fokus var nu att lära mig språket, validera 
mina universitetsstudier till en svensk motsvarighet 
och under tiden satsa på att jobba så nära hälso- och 
sjukvård som möjligt. Det blev ett par år inom lång- 
vård, som resulterade i både ett socialt engagemang, 
språkkunskaper och en meningsfull sysselsättning i 
väntan på chansen att börja jobba som biomedicinsk 
analytiker. 1990 kom utlåtandet från Universitets- och 
högskoleämbetet att min chilenska utbildning mot-
svarade den svenska och att jag kunde tillgodoräkna 
mig 180 poäng som laboratorieassistent, och jag kunde 
börja söka jobb med detsamma. 1991 kom ett brev från 
Länssjukhuset i Kalmar om att jag var välkommen på 
en intervju med Gunnar Kahlmeter som var måndags- 
chef på Klinisk Mikrobiologiska laboratoriet. Han 
anställde mig nästan direkt efter ett kort samtal och 
rundvandring på laboratoriet. ”Kan du börja på måndag 
nästa vecka?”, frågade han. En måndag i mitten av 
februari 1991 startade jag min resa som laboratorie- 
assistent, som ledde mig in på banan att bli legitimerad 
biomedicinsk analytiker, magister i biomedicinsk 
vetenskap och så småningom doktorera i medicinska 
vetenskaper. 

 

När vi kontaktade dig angående utmärkelsen så  
fick vi genast ett förslag tillbaka på vad titeln Årets 

biomedicinska analytiker skulle kunna innebära.  
Är det typiskt dig, att försöka hitta sätt att förbättra och 
utveckla det som hamnar framför dig?
–Inte i alla sammanhang men när det handlar om vår 
profession och utbildning som rör biomedicinska ana-
lytiker är jag alltid alert. Jag ser gärna att professionen 
utvecklas vidare i rätt riktning, och att det alltid blir 
förbättringar. Jag reagerar kraftigt varje gång jag ser att 
en eventuell försämring kan smyga sig in i biomedicin-
ska analytikers arbetsvillkor, lönevillkor eller arbets-
uppgifter. Så här långt i yrkets utveckling har vi nått 
en självständig position och blivit ett eftertraktat yrke 
inom våra specialistområden inom biomedicinska 
laboratorievetenskap. Jag vill se att den utvecklingen 
fortsätter framåt och uppåt så att vi inom den när-
maste framtiden också når en värdering som motsvaras 
av lönen. Vi har en del kvar att kämpa för.

 

Ditt förslag handlar om att vara en ambassadör för 
yrket, och nomineringen från dina kollegor nämner  
dig som en ”fantastisk ambassadör för biomedicinska 
analytiker”. Vilken eller vilka frågor tycker du är 
viktigast att driva för yrkets framtid och utveckling? 
–Just nu är det professionsfrågor som rör biomedicinska 
analytikers arbetsuppgifter som kan sväva i farozonen. 
Från att vara en assisterande yrkesgrupp har vi tagit 
ett kvalitativt jättesteg både framåt och uppåt i 
professionens utveckling. Idag är vi både en eftertraktad 
och svårrekryterad profession. Vår kompetens behövs 
i biomedicinsk och laboratoriemedicinsk kärnverk-
samhet och därför måste man se till att lönevillkor, 
arbetsuppgifter och specialistutbildning säkras för att 
inte äventyra den kvalitet och patientsäkerhet som 
garanteras av vår legitimerade yrkesroll. Vi kan endast 
nå dit om varje biomedicinsk analytiker identifierar 
sig med sin profession, agerar kollegialt med syfte att 
främja kollektivet för att försäkra att biomedicinska 
analytiker får den status, ansvar och värdering som  
de förtjänar.

IBL:s styrelse har utsett Jorge Hernandez på Diagnostiskt Centrum  
(Klinisk mikrobiologi) på Länssjukhuset Kalmar till Årets biomedicinska analytiker 2017.  

Jorge får utmärkelsen eftersom han är en bra ambassadör för yrket, som visar  
att det både går att engagera sig i professionen och satsa på sin egen karriär.  

Laboratoriet har pratat med honom om utmärkelsen, resan från Pinochets Chile till  
det kalla men trygga Sverige, och hur han ser på yrkets utveckling.

LABORATORIET  Nr 2 • 201824

ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2017 ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2017

25LABORATORIET  Nr 2 • 2018



NML NML

LABORATORIET  Nr 2 • 2018

NML bildades för att stärka det 
nordiska professionssamarbetet, öka 
kunskapen samt bidra till utveck-
lingen av professionen i de nord-
iska länderna. NML har ingen 
formell styrelse och sekretariatet 
växlar mellan länderna och avslutas 
vanligtvis med en NML-kongress. 
Denna utgår 2019 och 2021 till 
förmån för IFBLS världskongress 
som kommer hållas i Köpenhamn 
2020. Då Sverige har sekretariatet 
2017-2019 kommer det istället 
arrangeras en nordisk utbildnings-
konferens 2019.

DAGS FÖR NAMNBYTE?
Norge lyfte frågan om det finns 
något intresse att driva frågan att 

ha gemensam yrkestitel för biome-
dicinska analytiker i Norden. Idag 
heter vi olika i alla Nordens länder. 
Efter en genomgång av alla länders 

historiska bakgrund till byte av 
yrkestitel som skedde från 1987-
1999, inser vi att det har tagit över 
20 år att implementera yrkestiteln 
och det är inte läge att göra ett 
byte idag.  En gemensam titel i 
Norden vore bra. Om vi i framtiden 
funderar på ett byte vore det bra 
om vi kunde driva titelbytet med 
våra nordiska kollegor. 

VACCINERING AV HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSPERSONAL
Sverige hade ett större mässlings- 
utbrott i Göteborg förra året och 

Från vänster: Gyða Hrönn Einarsdóttir, Jaanika Saloranta, Agneta Colliander, Pipsa Allén, 
Martina Jürs, Anne Berndt, Gabriella Lillsunde Larsson, Rita von der Fehr, Tanja Wijkmark, 
Jane Fyhn,  Marie Nora Roald

STOCKHOLM 1- 2 MARS

NML:s nätverksmöte 

Kan man kräva att vårdpersonal ska vaccinera sig?  
Är det dags att byta namn på biomedicinsk analytiker 
till en gemensam nordisk titel? Det var några av  
frågorna som diskuterades på mötet när de nordiska 
professionsorganisationerna träffades i Stockholm  
1-2 mars. 
Text: Tanja Wijkmark

Bio
ing

en
iør

BIOANALYTIKER

bioanalyytikko

BIOMEDICINSK ANALYTIKER
Lífeindafræðinga

diskussionen kom då upp om 
man kan tvinga hälso- och 
sjukvårdspersonal att vaccinera 
sig. Idag erbjuds mässlingsvaccin 
i de flesta landsting i Sverige, 
men är inte obligatoriskt att ta. 
Detsamma gäller för de övriga 
nordiska länderna, förutom 
Finland. Där kan hälso- och 
sjukvårdspersonal bli tvungen  
att vaccinera sig genom en ny 
lag. Däremot kan de inte tvinga 
någon anställd att berätta om 
den är vaccinerad eller inte, men 
det är den anställdes skyldighet 
att vara skyddad.

GRUNDUTBILDNINGEN I NORDEN
Ser grundutbildningen likadan 
ut i Norden? Nej, det gör den 
faktiskt inte. I Sverige och i Norge 
är grundutbildningen tre år, I 

Danmark och Finland är den tre 
och ett halvt år och i Island är 
den fyra år. Även om utbild-
ningens längd är olika i Norden 
så har man ändå rätt att arbeta 
som biomedicinsk analytiker  
i Norden eftersom vi har en 
nordisk överenskommelse. I 
samtliga nordiska länder har 
man även möjlighet till fortsatta 
studier efter grundutbildning.

Temat på kommande utbild-
ningskonferens 2019 kommer 
vara utbildning nu och i framtiden. 

MEDLEMSORGANISATIONER I NML
IBL
Vårdförbundet
Félag lífeindafræðinga (Island)
Dbio (Danmark)
NITO (Norge)
Suomen Bioanalyytikkoliitto ry (Finland)

UPPSATSTÄVLING 

FÖR BIOMEDICINSKA 
ANALYTIKERSTUDENTER
For att uppmärksamma våra 
biomedicinska analytikerstu-
denter utlyser IBL:s vetenskap-
liga råd en tävling för student-
uppsatser på kandidatnivå.

Varje lärosäte som utbildar 
biomedicinska analytiker kan 
sända in ett tävlingsbidrag till 
IBL, så klart i samråd med för- 
fattaren. Vetenskapliga rådet 
kommer att utse en vinnare – 
bästa kandidatuppsats 2018. 
Studenten som har skrivit den 
vinnande uppsatsen vinner  
ett års medlemskap i IBL, ett 
presentkort på Akademibok-
handeln värt 1 000 kr och en 
IBL-goodiebag!

Sista dagen för att skicka in 
tävlande bidrag är 1 juli 2018. 
Vinnande bidrag kommer att 
presenteras på IBL:s hemsida 
och i Laboratoriet under 
hösten 2018. IBL:s vetenskap-
liga råds beslut om bästa 
kandidatuppsats går inte att 
överklaga. Bidragen skickas in 
till kansli@ibl-inst.se

KÖP  
IBL:S PIN
Pris: 60 kronor inklusive porto 
för IBL-medlemmar (priset är 
100 kronor för icke-medlemmar). 
Skicka din beställning till 
kansli@ibl-inst.se
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INNEHÅLL
Texten ska vara så kortfattad som 
möjligt. Vad som utförts, vem som 
gjort det eller vad den/de kommit 
fram till, ska framgå tydligt. Använd 
gärna en logotyp om det finns. Börja 
med det viktigaste, alltså slutsatsen. 
Använd ett enkelt och tydligt språk 
och undvik för många specifika 
detaljer som leder till att läsaren 
tappar intresset. Kom ihåg att du 
inte kan ta med allt om ditt projekt.

FORMAT
Vilket mått ska din poster ha? 
Ofta finns det regler för vilken 
storlek som gäller. Vanligt är A0  
i stående eller liggande format 
(1189x841 mm). Du behöver inte 
komplicerade program för att gör 
en poster. Det finns gratismallar 

att ladda hem från internet, eller 
så kan du enkelt skapa din egen 
layout i exempelvis PowerPoint.

UTSEENDE
Det är viktigt att postern är luftig 
och att texten inte blir för kom-
pakt. Dela upp texten i olika delar 
och låt det finnas luft mellan dessa. 
Sex till åtta ytor brukar vara lagom. 
Blanda inte för många typsnitt, då 
det kan se rörigt ut. Undvik bok- 
stäver med ”fötter”. I vanliga fall är 
dessa lättare att läsa, men när bok- 
stäverna blir över 1 cm höga så blir 
det tvärtom. Typsnitt som Arial och 
Gill sans är bra val. Använd vänster- 
ställd text, runt 45 nedslag per rad 
och textstycken på max 6 rader. En 
poster ska kunna läsas från två meters 
avstånd. Ha all text i samma färg.

HUR MAN GÖR EN POSTER
VAD ÄR EN POSTER?
En poster är ett sätt att  
presentera ett arbete på ett 
enkelt sätt. Det kan vara allt 
från ett vetenskapligt arbete 
till något som bidragit till en 
bättre arbetsplats. Allt som kan 
presenteras kan bli en poster. 
På konferenser är det vanligt 
att man ställer ut sin poster 
och postersessioner kan liknas 
vid tävlingar där du tävlar om 
folks uppmärksamhet. Då du 
bara har sekunder på dig att 
fånga någons uppmärksamhet, 
kan en poster liknas vid en 
reklamannons.

Av: Tanja Wijkmark

TIPS PÅ UPPLÄGG:
Formatet är detsamma som i en vetenskaplig 
rapport, det vill säga med motsvarande rub-
riker, men med betydligt mindre textinnehåll. 
Rubrikerna kan alltså vara:

SLUTSATS – här fångar du läsarens intresse 

SYFTE – målet med projektet

INTRODUKTION – kort bakgrundsbeskrivning 

METOD – kortfattad beskrivning

RESULTAT – kort presentation av resultaten 

DISKUSSION – diskutera dina resultat, till 
exempel om man kan göra på något annat sätt

REFERENSER – ta bara med ett fåtal referenser, 
vill läsaren ha mer information kan han/hon få 
det av dig

Använd gärna bilder för att skapa intresse.
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Vi ses i Stockholm 8-9 oktober för årets viktigaste möte 
för biomedicinska analytiker

TILLSAMMANS SKAPAR VI DEN BÄSTA VÅRDEN

ANMÄLAN ÄR ÖPPEN
Anmälan, program och praktisk information hittar du på 
www.diagnostikforum.se

Diagnostikforum 2018 arrangeras av IBL i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet

Diagnostikforum 2018

Hur man gör en poster
Vad är en poster?
En poster är ett sätt att presentera 
ett arbete på ett enkelt sätt. Det 
kan vara allt från ett vetenskapligt 
arbete till en metodutveckling eller 
något som har bidragit till en bättre 
arbetsplats. Allt som går att presen-
tera går det att göra en poster av. 
På konferenser är det vanligt att 
man ställer ut en egen poster. 
Sådana postersessioner kan liknas 
vid en tävling där du tävlar om folks 
uppmärksamhet. Du har bara några 
sekunder på dig att fånga någons 
uppmärksamhet och få personen 
att stanna vid din poster. En poster 
kan liknas vid en reklamannons. 

Av: Tanja Wijkmark

Tips på upplägg:
Formatet är detsamma som i en veten-
skaplig rapport d.v.s. med motsvarande 
rubriker, men med betydligt mindre text-
innehåll. Rubrikerna kan alltså vara:

Slutsats – här fångar du läsarens intresse

Syfte – målet med projektet

Introduktion – kort bakgrundsbeskrivning

Metod – kortfattad beskrivning 
 
Resultat – kort presentation av resultaten  
 
Diskussion – diskutera dina resultat, t. ex. 
om man kan göra på något annat sätt  
 
Referenser – ta bara med ett fåtal 
referenser, vill läsaren ha mer infor-
mation kan han/hon få det av dig

MÅNGA olika
TYPSNITT kan

ge ett 
RÖRIGT 
intryck!

Använd gärna bilder för att skapa intresse.

Format
Vilket mått ska din poster ha? Ofta finns 
det regler på vilken storlek den ska vara i. 
Vanligt mått är A0 i stående eller liggande 
format (1189x841 mm).  

Man behöver inte använda komplice-
rade program för att göra en poster. Det 
finns gratismallar att ladda hem från 
internet eller så kan du enkelt skapa din 
egen layout i exempelvis PowerPoint.

Innehåll
Texten ska vara så kortfattad som möjligt. 
Vad som utförts, vem som gjort det eller 
vad den/de kommit fram till, ska framgå 
tydligt. Använd gärna en logotyp om det 
finns. Börja alltid med det viktigaste, d.v.s. 
slutsatsen. Använd ett enkelt och tydligt 
språk och undvik för mycket specifika 
detaljer som leder till att läsaren tappar 
intresset. Kom ihåg att du inte kan ta med 
allt om ditt projekt.

Utseende 
Det är viktigt att postern är luftig och att tex-
ten inte blir för kompakt. Dela upp texten i 
olika delar och låt det finnas luft mellan dessa. 
Omkring 6 till 8 ytor brukar vara lagom.  
Blanda inte för många olika typsnitt, det 
kan se för rörigt ut. Undvik bokstäver med 
”fötter”. I vanliga fall är dessa lättare att 

läsa, men när bokstäverna blir över 1 cm 
stora så blir det tvärtom. Typsnitt som 
Arial och Gill sans är ett bra val. Ha en 
vänsterställd text, runt 45 nedslag per rad 
och textstycken som inte är längre än 4–6 
rader. En poster ska kunna läsas från ca 1–2 
meters avstånd. Ha all text i samma färg. 

Hur gör man en poster
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MÅNGA olika
TYPSNITT kan

ge ett RÖRIGT  
intryck!



DAGS FÖR  VIDAREUTBILDNING?Ansökan för många  
vidareutbildningar på avancerad  

nivå med start i höst är öppen fram  
till och med 16 april.

Läs mer om utbudet av magister-  
och masterprogram för  

biomedicinska analytiker på  
ibl-inst.se/vidareutbildning

IBL:S AGENDA
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TIPS!
Anteckna ditt medlemsnummer och byt till ett lösen-
ord du kommer ihåg. Logga in och se till att vi har en 
fungerande e-postadress till dig. Skulle du glömma 
dina inloggningsuppgifter kan du i så fall enkelt  
beställa nya via e-post. Du hittar ditt medlemsnummer 
(användarnamn) på baksidan av tidningen Labora-
toriet från och med nummer 1 2018.

IBL:S AGENDA

LOGGA IN! IBL har ett nytt medlemssystem. 
Den stora nyheten för dig som 
medlem, och för oss, är att  
du kan logga in och själv 
 administrera dina uppgifter. 

Du hittar inloggningen på vår webbplats ibl-inst.se.

Dina inloggningsuppgifter fanns på fakturan för med- 
lemsavgiften som skickades ut i mitten av februari.

När du loggat in kan du se till att vi har rätt kontakt-
uppgifter.

Klicka på "Fakturor" när du loggat in för att se om du 
har betalat den senaste fakturan. Här kan du också 
välja att betala fakturan med kort genom att klicka 
på symbolen längst till höger på fakturaraden.

VÄLKOMMEN TILL IBL:S 
22:A ÅRSMÖTE 3 MAJ
PIPERSKA MUREN, SCHEELEGATAN 14, STOCKHOLM

Årsmötet börjar kl 15.30, efter IBL:s kvalitetsdag som hålls  
i samma lokal.

Föredragningslista och årsmöteshandlingar kommer  
att vara tillgängliga på ibl-inst.se 14 dagar innan samt vid 
årsmötet.

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

TILLDELADE  
STIPENDIER  
VÅREN 2018
IBL:s styrelse har på styrelsemöte 
16 mars fattat beslut om att dela 
ut följande stipendier:

IDA WESTIN
Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk 
genetik, Västerbottens Läns Landsting, 
Umeå, har tilldelats 5 000 SEK för 
deltagande med presentation vid 
ARVOs konferens 29 april till 3 maj 
2018, Honolulu, USA.

KANAR ALKASS
Leg. biomedicinsk analytiker, Rättsme-
dicinalverket, Stockholm, har tilldelats 
10 000 SEK för deltagande vid IFBLS 
världskongress,, 22-26 september 2018, 
Florens, Italien.

ÅSA HELLBERG
Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk 
immunologi och transfusionsmedicin, 
Skånes Universitetssjukhus, Lund, har 
tilldelats 5 000 SEK för deltagande vid 
AABBs möte i Boston, USA 13-16 
oktober 2018.

IBL delar ut stipendier två gånger  
per år. Sista ansökningsdag för stipen-
dier som delas ut under hösten är  
28 augusti 2018.

INTERNATIONELLA BIOMEDICINSKA 
ANALYTIKERDAGEN 15 APRIL
– UPPMÄRKSAMMA PROFESSIONEN
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. 

På IBL:s webb kan du ladda ned postern ”BIOMEDI-
CINSK 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. 
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KURSER KURSER

Kursen syftar till att under två dagar ge ökad kunskap om olika under-
sökningsmetoder och deras användningsområden, samt diskutera hur vi 
kvalitetssäkrar våra undersökningar. Vi kommer att gå igenom de vanliga 
metoderna som spirometri, diffusionskapacitet, kroppspletysmografi och 
lungscinitgrafi, samt även titta närmare på de metoder som studerar de 
perifera luftvägarna som impulsoscillometri och N2-utsköljning. Kursen 
kommer att innehålla både föreläsningar och gruppdiskussioner. Leg. 
biomedicinska analytiker har företräde till kursen men i mån av plats är 
även andra yrkesgrupper välkomna att delta.

KURS I 

Lungfunktions- 
diagnostik

KURSLEDARE Anne johansson
DATUM 17–18 maj
PLATS Mölndals sjukhus, Göteborg

PRIS 6 900 kr, medlem i IBL 6 200 kr
SISTA ANMÄLNINGSDAG 17 april

HUR SKULLE DU SAMMANFATTA DINA INTRYCK  
FRÅN KURSEN?
– En rolig och lärorik kurs med enormt engagerade 
kursledare. Karin Olander och Christina Andersson 
bjuder verkligen på sin kunskap och sig själva, och det 
märks att de jobbat länge tillsammans och känner 
varandra väl. Vi gick igenom grunder för morfologisk 
bedömning av bloddiffar, men även fördjupning 
inom ämnet och sjukdomslära. För att få ut mesta 
möjliga av kursen bör man ha viss erfarenhet av 
diffning sen tidigare. 

Vi var deltagare från hela Sverige, från Blekinge  
i söder till Luleå i norr och även en deltagare från 
Norge. En intressant del av att läsa en kurs med 
människor från andra sjukhus och inrättningar var  
att vi fick till många spännande diskussioner och 
insåg att olika sjukhus svarar på olika sätt. Det finns 
inte ett övergripande system som alla sjukhus använder 
sig av, utan varje sjukhus jobbar på sitt eget sätt. Det 
finns inte ett rätt och ett fel, utan det viktigaste är att 
det finns en förståelse mellan läkare på hematologiska 
och onkologiska avdelningar och labb. 

VAD VAR DET VIKTIGASTE DU LÄRDE DIG?
– Svårt att säga vad som är det viktigaste, men som alltid 
i vårt arbete handlar det om att vara noggrann och att 
låta det ta tid att lära sig ett nytt område. Det är viktigt 
att kunna känna sig trygg i sin arbetsuppgift. Diffning 
av blod och benmärg handlar bland annat om att lära 
sig vilka detaljer som är extra viktiga. Som exempel 
kan nämnas närvaro av auerstavar som är diagnosgi-
vande. Diffning är subjektivt och det är inte alltid 

solklart när en cell mognat från till exempel en promye- 
locyt till en myelocyt. Därför kan man även ha olika 
åsikter om en cell, och det viktigaste är att man får en 
överensstämmande helhet mellan olika personer som 
diffar samma preparat. En av de viktigaste detaljerna 
jag lärde mig är att jag behöver kunna försvara varför 
jag anser att en cell är just det jag anser att den är. 

HAR DU HUNNIT OMSÄTTA NÅGOT DU LÄRDE DIG  
PÅ KURSEN I PRAKTIKEN ÄNNU? 
– Jag arbetar framför allt med flödescytometri, men 
just nu är jag under upplärning till att diffa blod och 
därefter även benmärg, så jag har definitivt nytta av 
kursen. Emellanåt när jag sitter vid mikroskopet hör 
jag Karin och Christinas röster och deras diskussioner, 
”Kan det vara en monocyt? Jag tycker mer att det är 
en myelocyt.” och argument för varför det är det ena 
eller andra. Samma diskussion pågår i mitt huvud. 

SKULLE DU REKOMMENDERA ANDRA ATT GÅ  
DEN HÄR KURSEN?
– Grundkurs i blodmorfologi är en fantastisk kurs, 
som ger en bra bas att stå på. Jag kan tänka mig att 
kursen är lite olika mellan gångerna, eftersom vi  
som deltagare fick möjlighet att påverka innehållet  
i kursen. Vår grupp var nyfiken och ville lära sig så 
mycket som möjligt, och därigenom kom vi även in 
på delar som handlar mer om benmärg och andra 
fördjupningar, vilket jag uppskattade extra mycket. Jag 
skulle verkligen rekommendera andra att gå kursen, 
då den är både givande och riktigt rolig.

Fyra Frågor till Pia Ågren
som gått IBL:S "grundkurs i praktisk blodmorfologi".
Pia Ågren, leg. biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicinska kliniken/ 
patologi, Universitetssjukhuset Örebro

Grundkurs i praktisk blodmorfologi
Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som nyligen har börjat 
eller ska börja arbeta med cellmorfologisk diagnostik. Teori varvas med 
praktik under den tre dagar långa hematologikursen. Under kursens 
praktiska del kommer vi att öva tillsammans på att cellklassificera morfo-
logiska fynd från olika blodsjukdomar. Utgångspunkten är normal 
hematopoes och vi följer vad som händer med cellerna vid olika blod-
sjukdomar.

Kvalitetsdag för  
BIOMEDICINSKA  
ANALYTIKER
Välkommen till IBL:s 
kvalitetsdag för biomedicin-
ska analytiker med temat 
patientsäkerhet. Dagen 
kommer att bestå av 
föreläsningar och work-
shops för att stärka vår roll 
som diagnostisk partner i 
vårdprocessen, hur vi jobbar 
med partnerskap i en person- 
centrerad vård och arbets-
sätt för att förbättra patient-
säkerheten. Lunch och fika 
ingår.

För start- och sluttider  
var vänlig se program på 
ibl-inst.se

DATUM 3 maj

PLATS Piperska muren,  
Scheelegatan 14, Stockholm

PRIS 1 500 kr

Kvalitetsdagen är kostnadsfri för 
IBL:s medlemmar (gäller endast 
medlemmar med inträdesdatum  
t o m 171231). Max 2 friplatser 
per arbetsplats. Fler kan anmäla 
sig, men då tillkommer en 
kostnad på 1 500kr/deltagare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
13 april

KURSLEDARE  Karin Olander & Christina 
Andersson

DATUM 13-15 november

PLATS Falu lasarett, Falun

PRIS 8 400 kr. Medlem i IBL 7 400 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 15 oktober



IBL KALENDARIUM

12 APRIL
Equalis användarmöte
Klinisk immunologi

15 APRIL
Internationella  
biomedicinska  
analytikerdagen

24 – 26 APRIL
Vårmöte i Klinisk 
kemi
Uppsala

3 MAJ
IBL:s Årsmöte
Stockholm

3 MAJ
IBL:s Kvalitetsdag
Stockholm

17–18 MAJ
Kurs i lungfunktions-
diagnostik
Göteborg

23–25 MAJ
Vårmöte i patologi
Jönköping

29 MAJ – 1 JUNI
Infektionsveckan  
och Mikrobiologiskt 
Vårmöte
Karlstad

17 SEPTEMBER
Equalis användarmöte
Endokrinologi

22 – 26 SEPTEMBER
IFBLS 2018
Florens Italien

8 – 9 OKTOBER
Diagnostikforum
Stockholm

11 OKTOBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser

15 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi

20 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2018 

UTVECKLA DIN ROLL  
TILLSAMMANS MED OSS

LÄS MER:
Hela intervjun med Anna-Sara  
finns på  www.liv.se/anna-sara
www.liv.se/jobb

VI TROR PÅ ATT hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och med-
arbetarnas kompetens.  I takt med att behoven av vård förändras behöver hälso- och 
sjukvården utvecklas. I Landstinget i Värmland gör vi det bland annat genom att utma-
na etablerade arbetssätt.  Tillsammans vill vi skapa en värmländsk hälso- och sjukvård 
som är trygg och tillgänglig. Och tillsammans gör vi skillnad. Anna-Sara Ahlstrand är 
biomedicinsk analytiker i Landstinget i Värmland: 

ÄR DU EN DRIVEN BIOMEDICINSK ANALYTIKER?

VI VILL DRIVA hälso- och sjukvården framåt. Vill du driva utvecklingen tillsammans 
med oss? Välkommen att kontakta HR-konsult Maria Oskarsson på 054-614370 eller  
maria.oskarsson2@liv.se. Hos oss får du ett betydelsefullt arbete som du kan växa med. 

”Kvalitet är viktigt för oss, det är vår trovärdighet. Många gånger ligger ett provsvar till 
grund för en diagnos, vi är en viktig del för våra beställare och en viktig del i vårdkedjan.”

Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av högsta kvalitet. TIllsammans med 
våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar vården. Vår vision är en livskvalitet i världsklass.

 
 

 
Are you ready to be challenged, working in a successful company and have the whole world as your work space? Do you 
want to use your clinical chemistry expertise and have a few years of experience working with cell morphology? Do you want 
to apply your hematology experience towards digital cell morphology instrumentation? CellaVision is now looking to 
strengthen its Global Marketing organization with an Application Specialist! 
 
As an Application Specialist at CellaVision, you will become a CellaVision product expert, and well versed in customer needs. You will be 
involved in training of our distributors and customers, as well as CellaVision personnel.  With your laboratory and hematology experience 
you will also provide valuable input to our development projects. The position has up to 30-50 international travel days a year.  
 
What you will do 

• Be involved in the evaluation of new and existing products. 
• Train our distributors and customers as well as CellaVision personnel  
• Be a resource to our Service and Support organization to ensure customers receive prompt and professional support.  
• Make sure feedback from customers and external partners is addressed in future development projects to further enhance 

our products and service 
 
The position is a full-time employment, based in Lund Sweden (Mobilvägen 12).  We will work on ongoing selection, so please send your 
application, with your resumé and attachment letter and CV in English by 20th of April or as soon as possible. Send your application via 
https://career.cellavision.com/  
 

 

NÄSTA NUMMER AV
Kommer 4 juni



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

Xpert ® Flu
Xpert ® EV Xpert ® Xpress Flu/RSV
Xpert ® MTB/RIF Ultra

Xpert ® Ebola

Critical Infectious Diseases

Undgå onödig isolering
Spara på sängplatser
Rätt behandling från början

NÄR TID ÄR DYRBAR  

Nu har vi inga lediga isoleringsrum till de 
misstänkt VRE-positiva patienterna.

 Vad göra?

Vi ber om en GeneXpert test.  
Då får vi svar på 45 minuter och behöver 
bara isolera de som verkligen är positiva.

Xpert ® SA Nasal Complete Xpert ® vanA/vanB
Xpert ® MRSA NxG Xpert ® C. difficile BT

Xpert ® MRSA/SA SSTI Xpert ® Norovirus
Xpert ® MRSA/SA BC Xpert ® Carba-R

Healthcare Associated Infections
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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


