
Nr. 3 • Juni 2016 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

TEMA: BIOBANK 

BIOBANKsprOvEr
Allt viktigare för medicinsk forskning  

NATIONEll MOdEll för INsAMlINg Och BIOBANKNINg  
Av fOrsKNINgsprOvEr
Satsningen ska höja provernas kvalitet  

vArför hAr vI lEgITIMATION?   
Experten svarar på de vanligaste frågorna om vem som får göra vad
inom hälso- och sjukvården

dIAgNOsTIK- fOruM 2016 
sId 24-25



3lAborAtoriEt  Nr 3 • 2016

LedareN

Under våren har IBL bytt medlemsregister och drabbats av en hel del 
ofrivilligt strul. Så kan det bli ibland, hur förutseende man än tycker sig 
vara. Det som jag tyvärr har sett i samband med bytet är att vi har förlorat 
många medlemmar. Det ger mig givetvis anledning till att fundera över 

IBL:s roll och nyttan med yrkesfören-
ingen. IBL bildades, som fackligt fri- 
stående yrkesorganisation, för att till- 
varata den biomedicinska analytikerns 

profession. Vi arbetar för professionens utveckling och att påvisa det viktiga 
arbete som alla biomedicinska analytiker utför. Det är ett arbete som påverkar 
yrkets status och uppvärdering och därmed även lön och löneutveckling.  

Hur kan vi alla tillsammans arbeta för vår professions utveckling? En av 
de tre största frågorna för mig personligen har varit att arbeta för att vi ska 
få en nationellt reglerad specialistutbildning och jag ser att det äntligen 
kan bli verklighet. Den andra frågan har varit att ta fram en kompetens- 
och karriärstege med tydlig koppling till verksamhet, organisation, kom- 
petens och löneutveckling. Den sista frågan, som är högaktuell, är vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras av en legitimerad biomedicinsk analytiker 
utifrån kvalitet och patientsäkerhet. Genom att jag både är ordförande i 
IBL och verksamhetsföreträdare, har jag fått en unik möjlighet att driva 
dessa frågor. Jag har därför tagit initiativet till en konferens den 27 september, 
dagen innan Diagnostikforum, för att diskutera den biomedicinska 
analytikerns roll inom framtidens laboratoriemedicin. Denna konferens 
vänder sig till arbetsgivare samt representanter för föreningar, fackliga 
organisationer och myndigheter. Diagnostikforum den 28-29 september 
är öppen för alla och vi kommer givetvis att belysa denna fråga även där. 

Den kompetensbeskrivning som nu är ute på remiss och som ni alla 
kan ta del av på vår hemsida ger en bra  
beskrivning av yrket, arbetsuppgifterna och 
professionens utvecklingsmöjlighetet. Jag är 
övertygad om att denna beskrivning även 
kommer att vara ett bra underlag i den 
fortsatta diskussionen om vem som ska utföra 
de olika arbetsuppgifterna inom laboratorie-
verksamheten. 

Men just nu är den viktigaste frågan vad 
du som biomedicinsk analytiker vill att IBL 
ska arbeta med, för att vi tillsammans ska ge 
vår förening ett framtida värde? 

Skriv ett mail och berätta! IBL är till för  
dig, och det är det som ska ligga till grund  
för föreningens legitimitet.

 

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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Varför IBL? 

”Hur kan vi alla tillsammans arbeta 
för vår professions utveckling?” 
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TEMA: BIOBANK  SId. 12    

BIoBaNksproVer – aLLT VIkTIgare för 
medIcINsk forskNINg   
Varje år sätts miljontals nya prover i Sveriges biobanker 
och även om majoriteten sparas för patienternas egen 
vård och behandling är de också viktiga för allt utveck-
lings- och kvalitetsarbete inom vården samt forsking. 

VETENSKAP  S. 6    

cardIac fuNcTIoN IN HeredITary TraNsTHyreTIN amyLoIdosIs
– aN ecHocardIograpHIc sTudy
Sandra Arvidsson har i sin avhandling studerat hjärtfunktionen hos patienter med sjukdomen ärftlig  
transtyretin-amyloidos (ATTR-amyloidos), i Sverige mer känd som Skellefteåsjukan. 

PÅ IBL:S AGENdA  SId. 24     

dIagNosTIkforum 2016  
Nationell mötesplats för biomedicinska analytiker, 
28-29 september i Örebro.   
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VeTeNskapVeTeNskap

mitt avhandlingsarbete har jag 
med ekokardiografi studerat 
hjärtfunktionen hos patienter 
med sjukdomen ärftlig transty-
retin-amyloidos (ATTR-amy-
loidos), i Sverige mer känd som 

Skellefteåsjukan. Avhandlingens 
fokus har dels varit att finna bättre 
diagnostiska markörer att med eko-
kardiografi identifiera ATTR-amy-
loidos i hjärtat, men även att finna 
förklaringar till den varierande sym- 
tombild som denna patientgrupp 
uppvisar. 

ÄrfTLIg TraNsTyreTINamyLoIdos
ATTR-amyloidos är en allvarlig, 
genetisk sjukdom där en mutation 
i genen för plasmaproteinet tran- 
styretin medför att proteinerna får 
en ökad benägenhet att klumpas 
samman och lagras in som amyloid- 
fibriller i vävnader och organ i 
kroppen, så som motoriska och 
autonoma nervsystemet, njurar och 
hjärtat (1). Just Skellefteåsjukan beror 

på en mutation där aminosyran 
valin har bytts ut mot metionin på 
plats 30 (Val30Met). Denna variant 
är lokaliserad i Norr- och Väster-
botten men också i specifika 
regioner i Portugal och Japan (2). 
Totalt finns över 100 andra trans- 
tyretinmutationer som också kan 
ge den amyloida sjukdomen men 
globalt sett är sjukdomen ovanlig 
(3). I den svenska populationen är 
närmare 2% genbärare även om långt 
ifrån alla utvecklar sjukdomen (2). 

ATTR-amyloidos medför symtom 
som smärta, muskelsvaghet och 
nedsatt känsel, ofta begynnande i 
nedre extremiteter för att senare 
sprida sig upp mot händer och 
armar. Skador på det autonoma 
nervsystemet ger dysfunktion i 
magtarm-kanalen med diarré och 
kräkningar som följd. Amyloidin-
lagringar i hjärtat involverar både 
hjärtmuskel, klaffar och retled-
ningssystem vilket ger en förtjockad 
hjärtmuskel och arytmier (1, 4). 
Symtomen varierar dock mycket 

mellan olika patienter, där somliga 
enbart utvecklar nervdysfunktion 
medan andra främst drabbas av 
hjärtengagemang. Dessutom har det 
visat sig att äldre patienter, framför 
allt män, verkar ha en högre benägen- 
het än kvinnor att utveckla hjärt- 
engagemang. Varför denna skillnad 
finns är inte helt klarlagt men en 
teori som föreslagits är att kvinn-
liga könshormoner utgör att slags 
skydd mot amyloidinlagringar i 
hjärtat (5).  

När hjärtat är det enda eller 
dominerande organ som drabbas 
av sjukdomen, sker en progressiv 
inlagring i hjärtmuskeln och i sena 
stadier utvecklar patienten hjärt-
svikt. Symtomen är ofta diffusa med 
progredierande andfåddhet eller 
trötthet (6). Vid en ekokardiografisk 
undersökning av hjärtat hos dessa 
patienter ses vanligtvis en förtjockad 
hjärtmuskel, men bilden kan vara 
svår att särskilja från andra sjukdomar 
som också karakteriseras av hjärt-
muskelförtjockning. En sådan sjuk- 

AVHANDLING 
cardiac function in hereditary 

transthyretin amyloidosis 
–aN ecHocardIograpHIc sTudy

dom är hypertrof kardiomyopati, 
den vanligaste genetiska hjärtsjuk-
domen. Trots att flertalet ekokar-
diografiska markörer föreslagits för 
att identifiera ATTR-amyloidos har 
dessa inte varit tillräckliga. I många 
fall misstas därför ATTR-amyloidos 
för annan hjärtsjukdom, något som 
i förlängningen ger en försenad 
diagnos och behandling (7). 

BeHaNdLINg
Transtyretin syntetiseras nästan 
uteslutande i levern och därför har 
levertransplantation varit den enda 
verksamma behandlingen mot sjuk-
domen sedan början av 1990-talet. 
När den sjuka levern ersätts med 
en frisk, syntetiseras endast icke-
muterat transtyretin vilket medför 
att sjukdomsutvecklingen i många 
fall stannar av (8). Hos somliga 
patienter fortsätter dock sjukdomen 
att progrediera trots genomgången 
levertransplantation, främst i form 
av fortsatt utveckling av hjärtkom-
plikationer (9). Anledningen till 
detta har länge varit okänd. Senare 
tids studier har visat att amyloidin-
lagringarna vid ATTR-amyloidos 
kan se ut på två olika sätt, antingen 
lagras en mix av intakta och frag- 
menterade transtyretinmolekyler in 
i vävnaden (fibrilltyp A) eller endast 
intakt transtyretin (fibrilltyp B). 
Vissa studier har indikerat att dessa 
två inlagringstyper kan vara av- 
görande för symtombilden hos 
patienter med ATTR-amyloidos 
(10). På senare år har andra be-
handlingsalternativ framtagits som 
visat lovande resultat i läkemedels-
studier. Vissa är inriktade på att 
stabilisera transtyretinproteinet och 
på så sätt minska benägenheten att 
bilda amyloid. En annan metod är 
att slå ut genen för transtyretin och 

FIGuR 1B  
Symmetriskt ökad väggtjocklek hos patient med 
ATTR-amyloidos. Röd markering, kammarseptum; 
Gul markering, vänster kammares bakvägg. 

FIGuR 1A  
Låga amplituder på 
EKG hos patient med 
ATTR-amyloidos. 
QRS voltage 
beräknat som amp-
lituden av S-vågen 
i bröstavledning V1 
+ R-vågen i avled-
ning V5. 

radikalt minska mängden cirkule-
rande protein som kan lagras in (11). 

IdeNTIfIerINg  
aV HJÄrTamyLoIdos
I avhandlingens första del låg fokus 
på att finna starka markörer för 
identifiering av ATTR-amyloidos 
hos patienter som har en förtjockad 
hjärtmuskel. Här studerades en 
mängd mått från både ekokardio-
grafi och EKG, där syftet var att 
finna de starkaste markörerna för 
amyloid hjärtsjukdom. Trettiotre 
patienter med ATTR-amyloidos 
ingick i studien samt 30 patienter 
med hypertrof kardiomyopati där 
alla patienter hade en hjärtmuskel-
förtjockning. Vi fann att patienter 
med ATTR-amyloidos hade lägre 
amplituder (QRS voltage) på EKG 
och en mer symmetriskt förtjockad 
hjärtmuskel jämfört med patienter 
med hypertrof kardiomyopati. 
Dessa skillnader kunde appliceras i 
ett diagnostiskt flödesschema med 
”cutoff-värden” där patienter med 
höga amplituder (QRS voltage >30 
mm) på EKG hade hypertrof kardio-
myopati medan lägre amplituder på 
EKG i kombination med en kvot 
mellan kammarseptum och bakvägg 
<1.6 var förenligt med diagnosen 

ATTR-amyloidos (figur 1). Detta 
flödesschema kunde korrekt diagno-
stisera samtliga patienter med 
ATTR-amyloidos i studien samt en 
valideringsgrupp där fler typer av 
transtyretinmutationer studerades. 

Konklusionen av denna studie 
är att misstanke om amyloid hjärt- 
sjukdom kan uppnås vid en eko- 
kardiografisk undersökning genom 
att använda ovan beskrivna flödes-
schema. Detta kan reducera risken 
för feldiagnostisering hos denna 
patientgrupp.

fIBrILLTyperNas BeTydeLse  
för uTVeckLINg aV amyLoId 
HJÄrTsJukdom
Syftet med den andra delen av mitt 
avhandlingsarbete var att utreda 
betydelsen av de två fibrilltyperna 
för utveckling av hjärtengagemang 
hos patienter med ATTR-amy-
loidos, både gällande skillnader 
mellan könen och avseende prognos 
efter levertransplantation. I studie 
III undersöktes 107 patienter med 
ATTR-amyloidos och känd fibrill- 
typ. Vi fann att majoriteten av 
patienterna med fibrilltyp A hade 
en hjärtmuskelförtjockning och 
nedsatt hjärtfunktion, medan endast 
en del patienter med fibrilltyp B 
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visade upp hjärtmuskelförtjockning. 
När skillnader mellan könen under-
söktes, upptäcktes ingen skillnad 
mellan män och kvinnor med typ 
B-fibriller. Bland patienter med typ 
A-fibriller däremot, visade män på ett 
ökat hjärtengagemang jämfört med 
kvinnor, där kvinnor tenderade att ha 
mindre uttalad hjärtmuskelförtjock-
ning och mer bevarad hjärtfunktion. 

I studie IV undersökte vi huru- 
vida patienter med fibrilltyp A 
progredierade i sin hjärtamyloidos 
efter levertransplantation, jämfört 
med patienter med fibrilltyp B. 
Ekokardiografiska undersökningar 
analyserades före och minst ett år 
efter genomgången levertransplanta-
tion hos 24 patienter (10 med fibrill-
typ A och 14 med fibrilltyp B). Resul-
tatet visade att alla patienter med 
fibrilltyp A försämrades i sin amyloida 
hjärtsjukdom efter levertransplan 
tation. Detta visade sig genom ökad 
hjärtmuskelförtjockning, nedsatt 
pumpförmåga och försämrad fyll-
nadsfunktion av hjärtat. Denna 
skillnad fanns inte hos patienter med 

typ B-fibriller där endast ett fåtal 
patienter försämrades efter lever-
transplantation. 

Vår konklusion av dessa två del- 
studier är att fibrilltypen har betydelse 
för utveckling av hjärtengagemang 
hos patienter med Skellefteåsjukan 
och att levertransplantation sannolikt 
inte är en lämplig behandling för 
patienter med fibrilltyp A. Dessutom 
finns en skillnad mellan könen, där 
kvinnor med fibrilltyp A tenderar att 
utveckla en lägre grad av hjärtengage-
mang än män. Detta kan förklara att 
äldre kvinnor har en längre överlevnad 
efter levertransplantation än män i 
motsvarande ålder.

VeTeNskap

sandra arvidsson
Leg. biomedicinsk analytiker 
och medicine doktor vid  
klinisk fysiologi,  
Hjärtcentrum, Norrlands 
universitetssjukhus, umeå.

VeTeNskap
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NyTT & NoTeraTNyTT & NoTeraT

Förstahandsansökningar till landets biomedicinska 
analytikerprogram med start höstterminen 2016 
har minskat något jämfört med förra året. I år är 
siffran 850 vilket kan jämföras med 906 första-
handssökanden 2015. 

Utbildningen vid Göteborgs universitet är 
populärast med flest antal sökanden totalt,  
735 stycken. På andra plats finns Karolinska 
institutet med totalt 719 sökanden. Lägst antal 
sökanden hade utbildningen i Sundsvall som  
ges i Uppsala universitets regi.

Bland utbildningar där man söker direkt till 
klinisk fysiologi-inriktning finns Karolinska  
institutet i topp med 60 stycken förstahandsökan-

de, följt av Örebro universitet med 22 förstahands-
sökanden och Jönköping University med 20.

Den ettåriga kompletteringsutbildningen till 
biomedicinsk analytiker som ges vid Linköpings 
universitet har totalt 22 stycken sökanden och 6 
stycken förstahandssökanden. Utbildningen riktar 
sig till personer med en biomedicinsk grundutbild-
ning som vill få biomedicinsk analytikerexamen. 
Det finns totalt 18 studieplatser på komplette-
ringsutbildningen till biomedicinsk analytiker. 

Magisterutbildningen i cytologi vid Karolinska 
Institutet hade 53 stycken förstahandssökande till 
utbildningens 20 platser. 

fler koL-diagnoser med 
uTökad spIromeTrI 
Minst en halv miljon personer i Sverige lever med KOL 

(kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i dag och tidig upptäckt 
av sjukdomen är avgörande för sjukdomens utveckling. 

Nu visar en delstudie från forskningsprojektet SCAPIS 
att förekomsten av KOL ökar signifikant när spirometrin 
genomförs med två olika utandningsmetoder i stället för 
en. Bland de 1050 testade individerna ökade förekomsten 
av KOL från 105 personer till 164. Utökad spirometri 
kombinerar en snabb utandning med en långsam utand-
ning. Diagnosen ställs med hjälp av kvoten som räknas ut 
från värden av de två utandningsmetoderna. 

– Med den här metoden kan vi upptäcka KOL i ett tidigare 
skede och har möjlighet att snabbt sätta in rätt åtgärd, till 
exempel rökstopp eller förbättrad luft på arbetsplatsen. De 
som drabbas har då goda chanser att må bra trots sjukdomen, 
säger Kjell Torén, professor i arbets- och miljömedicin vid 
Göteborgs universitet i ett pressmeddelande. 

ergoNomIsk  
provtagningsvagn 

Klart med AKAdEMIsK 
specialisttjänstgöring för 
biomedicinska analytiker 
i Kalmar län

 
Landstinget i Kalmar län har nu gett klar-
tecken till akademisk specialisttjänstgöring, 
AST, för biomedicinska analytiker. Avtalet 
enligt Vårdförbundets modell innebär att 
biomedicinska analytiker får möjlighet att gå 
en specialistutbildning inom ramen för sin 
utbildningsanställning med full lön. 

– AST-anställningen blir nu kollektivav-
talsreglerad och kommer att finnas framöver. 
Den talar om de villkor som gäller under 
utbildningen men inte vilken specialistut-
bildning eller hur många platser. Tanken är 
att det ska bestämmas varje år utifrån verk- 
samheternas planering hur många platser som 
fyller behovet, och avsättas pengar för det, 
säger Michelle Dobos Sandell, avdelnings-
ordförande, Vårdförbundet Kalmar län. 

Just nu är behovet av cytodiagnostiker i 
länet stort och i årets budget finns utrymme 
för en AST-anställning som arbetsgivaren 
hoppas ska locka biomedicinska analytiker 
att söka magisterutbildningen i cytologi. 

– Det finns ett behov av flera specialistut-
bildningar för biomedicinska analytiker och 
nästa steg är att verksamheterna tillsammans 
med lärosätena kommer överens om vilka 
specialistutbildningar som är relevanta i 
framtiden för yrkesgruppen och startar upp 
dem, säger Michelle Dobos Sandell. 

Landstinget i Kalmar införde redan  
under 2015 AST för sjuksköterskor.  
I år har totalt 36 stycken sjuksköterskor  
en utbildningsanställning  
inom landstinget.

Keisi, provtagningsvagnen, som är 
framtagen i samarbete med hälso- 
och sjukvårdspersonalen i Finland 
där den också tillverkas, är den 
första ergonomiska provtagnings-
vagnen på den skandinaviska 
marknaden. 

Produkten är framtagen för att 
bidra till god ergonomi vid prov-
tagningsarbetet genom att bland 
annat minimera vridrörelser hos 
personalen. Provtagningsvagnen är 
lättrörlig och höjden är optimerad 

för att underlätta provtagningen i 
sittande ställning. Dessutom kan 
den utformas efter varje enskild 
medarbetares behov då olika hållare 
kan monteras fritt runt vagnen. 

Klinisk kemi på Blekingesjukhuset 
i Karlskrona är den första avdel-
ningen i Sverige som sedan ett par 
veckor tillbaka använder den 
ergonomiska provtagningsvagnen. 

– Vi har byggt nya provtagnings-
lokaler och arbetar på ett annat 

sätt nu och därför var vi också i 

behov av en provtagningsvagn som 
vi lätt kan flytta. Fördelen med de 
nya vagnarna är att allt provtag-
ningsmaterial får plats, samtidigt 
som det är lättillgängligt och man 
kan hela tiden arbeta nära kroppen. 
Sedan är den väldigt lätt att hålla 
ren vilket är också viktigt, säger 
Catarina Söderholm, avdelnings-
chef på Klinisk kemi, Blekinge-
sjukhuset. 

Foto: Hjärt-lungfonden/Anna Molander

Michelle Dobos Sandell, 
avdelningsordförande,  
Vårdförbundet Kalmar län. 
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ust i Örebro har vi exempelvis 
sparat vävnadsprover sedan 1964 
så det är miljontals prover som 
förvaras här, säger Maria Svensson 
och öppnar en av hundratals lådor 
med paraffinklossar i Örebro 
universitetssjukhusets biobank.

Hon är leg. biomedicinsk analytiker 
och PhD och arbetar sedan tre år tillbaka 
som biträdande biobankssamordnare för 
Region Örebro län. Arbetet innebär att 
hon fungerar som ingång för alla frågor 
som rör Region Örebro läns biobanks-
prover både lokalt, sjukvårdsregionalt 
och nationellt. 

I dag finns det cirka 450 registrerade 
biobanker i Sverige och över hälften av 
dessa drivs i landstingens regi. Framför- 
allt används de sparade proverna för att 
patienterna ska få rätt diagnos, behandling 
och uppföljning. Men de sparade proverna 
är även en förutsättning för utvecklings- 
och kvalitetsarbete inom vården och 
medicinsk forskning för att bland annat 

kunna utveckla bättre anpassade behand-
lingar.

– För att kunna forska på biobanksprover 
måste man ansöka om att få tillgång till 
dessa. Jag tar emot alla biobanksansök-
ningar som rör prover i Örebroregionen, 
läser igenom biobanksansökan som ska 
inkomma med hela etikansökan för 
projektet, beslut om godkänd etikprövning 
och i de flesta fall patientinformation  
och ett patientsamtycke där det tydligt 
framgår för provgivaren vad proven ska 
användas till, förklarar Maria Svensson.

spårBArhET gENOM hElA prOcEssEN 
När en ansökan är komplett skriver man 
ett avtal och forskarna får tillgång till 
önskade prover. Med miljontals prover 
lagrade i biobankerna som kan användas 
för olika forskningsprojekt, är provernas 
spårbarhet central i hela processen. 
Proverna är kodade men alla går att spåra 
till enskilda patienter. Dock är det få 
behöriga personer som har tillgång till 
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J •	 Biobankslagen	omfattar	
alla typer av prover 
tagna inom hälso- och 
sjukvården och som 
sparas mer än två 
månader. Alla biobanker 
måste anmälas till 
Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO.

•	 →Biobanksproverna	ska	
gå att spåra till en viss 
individ. Är de avidenti-
fierade omfattas de inte 
av biobankslagen.

→•	Varje	år	tillförs	bioban-
kerna cirka 3-4 miljoner 
biobanksprov. Majori-
teten av dessa (95 %) 
utgörs av sjukvårdsprov 
tagna för diagnos, men 
tusentals prov tas även 
i vården för forskning i 
exempelvis registerstu-
dier, akademiska studier 
och kliniska prövningar.

Källa: biobanksverige.se, 
Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL

BIoBANksproVer 
– allt viktigare för medicinsk forskning
Vävnadsprover i paraffinklossar, blodprover i mikrotiterplattor och cellutstryk på glas. Varje år sätts 

närmare tre miljoner nya prover i landets biobanker. Och som biobankssamordnare har man en 
central roll i allt som rör biobanker inom landstingen.

text: Jasenka Dobric

Tema: BIoBaNk



informationen som kopplar ett 
prov till klinisk data och en individ.

– Forskarna måste veta vilka 
prover som inkluderas i en studie. 
Om jag i efterhand får en nej-talong 
eller om en patient väljer att begränsa 
sitt samtycke till att ett prov endast 
får användas till egen vård och 
behandling, vänder jag mig till den 
ansvariga forskaren och meddelar 
att provet inte får användas i studien. 
Det är otroligt viktigt att hela tiden 
behålla spårbarheten och respekten 
för den enskilde patientens önske-
mål, säger Maria Svensson. 

Det är också hon som bedömer 
om det finns tillräckligt av det  
begärda provmaterialet för ett visst 
forskningsprojekt. Det måste  
nämligen alltid finnas kvar material 
för patientens egen vård och 
behandling. 

– Om det finns risk att materialet 
tar slut avgränsar jag användningen 
av provmaterialet. Forskaren kan 
då exempelvis få en mindre mängd 
än det begärda om det ändå går att 
genomföra projektet.

maria svensson
Biträdande biobankssamordnare för  
region örebro län. förra året behandlande  
hon över 80 biobanksansökningar.

lAg OM BIOBANKEr 
Utöver biobankssansökningar som 
Maria Svensson behandlar, arbetar 
hon även med att sprida information 
om biobankslagen och de krav som 
ställs för att man ska kunna använda 
biobanksprover för forskningsända- 
mål. Hon föreläser både för forskare, 
doktorander, team för kliniska 
läkemedelsprövningar och ST-läkare 
samt för studenter på läkar- och 
biomedicinsk analytikerprogrammet.

– Det är många som inte ens 
känner till att vi har en biobankslag 
och jag hade själv ingen kunskap när 
jag forskade om hur omfattande den 
var. Därför är det viktigt att sprida 

informationen om biobankslagen 
för att så långt som möjligt under-
lätta själva ansökningsprocessen. 

Vidare samarbetar alla biobanks-
samordnare, både inom sjukvårds-
regionen och nationellt, kring allt 
som rör biobanker, som rutiner, av- 
tal, information och provhantering. 

– Det är mycket pappersarbete 
men å andra sidan får jag resa mycket, 
bygga nätverk, träffa nya människor 
och ta mig an nya utmaningar. Jag 
har väldigt mycket kontakt med 
forskare, forskningssjuksköterskor 
och läkemedelsföretag och får på 
det sättet också vara kvar i forsknings- 
världen, säger Maria Svensson.
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OR DISCOVER  
EXCEPTIONAL  
OUTCOMES.

When you choose how you’ll invest in diagnostics, consider this. Every diagnostic partner will offer insights. But 
only Abbott Diagnostics will analyze your entire hospital system from sample intake to patient outcomes – driving 
smarter medical and economic decision-making across the continuum of care. And that’s why this is one choice 
that can transform the decisions you make for every physician and patient in your institution.

SETTLE FOR  
GOOD  
RESULTS.

CORE LAB   MOLECULAR   POINT OF CARE   INFORMATICS      
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NaTIoNeLL modeLL  
för insamling och biobankning 

av forskningsprover

prover, säger Therese Fagerqvist, 
nationell samordnare för projektet 
”Nationellt införande av sjukvårds-
integrerad biobanking av blod och 
annan vätska för forskning”. 

modeLLeN ska INföras  
I HeLa LaNdeT 
Modellen, där provtagning av forsk- 
ningsprover är en del av rutinsjuk-
vården, har tagits fram av lands-
tingen och regionernas biobanks- 
och laboratorieverksamheter efter 
forskningens behov. Forsknings-
prover beställs i remissen och tas 
samtidigt som övriga prover. Väl 
på plats på klinisk kemiska labora-
torier sorteras dessa som biobanks-
prover och fördelas i mikrotiter-
plattor som fryses in, samtidigt som 
all data lagras i ett IT-system. Under 
2015 pågick minst ett 40-tal studier 
som samlar forskningsprover enligt 
denna modell.

– Detta leder till bättre spårbarhet 
och en ökad provkvalitet. Man vet 
exakt när proverna är tagna samt 
hur lång tid det har gått mellan 
provtagning och nedfrysning, säger 
Therese Fagerqvist.

Målet med projektet är att 
införa en gemensam standard för 
sjukvårdsintegrerad biobankning 
på universitets- och länssjukhus. 
Landsting och regioner har kommit 
olika långt med införandet av 
modellen men under det första 
projektåret har flera sjukhus ansökt 
om finansieringsstöd från SWElife. 

– Projektet är uppdelat i flera steg 
och än så länge har femton sjukhus 
sökt medel för att antingen införa 
modellen från början eller att utöka 
den, förklarar Therese Fagerqvist.

LÄTTare för persoNaLeN  
I deT LåNga LoppeT 
SWElifes satsning på en gemensam 
infrastruktur i landet för ett bättre 
flöde av forskningsprover från 
provtagning till förvaring startade  
i slutet av 2015 och sträcker sig  
över fem år. Projektet koordineras 
av personalen från SWElife och  
av representanter från Nationella 
Biobanksrådet och de regionala 
Biobankscentrum men det stora  
arbetet görs av sjukhuspersonalen.

– All personal gör verkligen ett 
jättejobb inom ramen för projektet. 
Vi kan också säga att det innebär ett 
merarbete för personalen att införa 
modellen men när den väl är införd 
blir det enklare att hantera dessa 
prover vilket minskar personalens 
arbetsbörda, säger Therese Fagerqvist. 

I förlängningen räknar man med 
att kunna korta ner hanteringstiden 
av forskningsprover avsevärt för 
laboratoriepersonalen, från trettio 
minuter till cirka fem minuter per 
provgivare. Dessutom blir det 
möjligt att både samla in och 
hantera forskningsprover dygnet 
runt med en standardiserad rutin. 

Ny BIoBaNksLag? 
Förutom den nationella satsningen 
som ska öppna för fler forsknings-
studier har regeringen tillsatt en ut- 
redning för att se över lagstiftningen 
som reglerar hanteringen av och 
information kring biobanksprover. 

– Det är väldigt viktigt att sjuk- 
vården samarbetar med akademin 
inom biobanksområdet och natio- 
nellt är vi på väldigt god väg. I 
Sverige behöver vi se över de 
befintliga gränsdragningarna i 

BIOBANKSSVERIGE
Nationella biobanksrådet NBR är ett sam-
verkansorgan för biobanksfrågor och ge-
mensam tillämpning av biobankslagen med 
dess föreskrifter. I rådet finns företrädare 
för landsting, universitet, Vetenskapsrådet, 
läkemedelsindustri, Sveriges Kommuner 
och Landsting inkluderande patientföreträ-
dare och juridisk kompetens.

REGIONALA BIOBANKScENTRuM 
I varje sjukvårdsregion finns regionala
biobankscentrum som fungerar som 
samordnare och resurs inom regionen. 

 BIOBANKSSAMORdNARE 
Varje region och landsting har en biobanks-
samordnare som fungerar som ingång till 
allt som rör biobanksfrågor.

SWElife är ett nationellt innovations- 
program som ska stärka life sciencesektorn 
i Sverige.

Therese  
fagerqvist
Nationell samordnare  
för projektet berättar  
att både sjukvården,  
forskaren och patienten 
gynnas av en sjukvårds- 
integrerad biobankning.  

m

biobankslagen mellan prov och 
information och få en mer ända- 
målsenligt biobankslag till gagn 
för patienter, vård och forskning, 
säger Sonja Eaker Fält, ord- 
förande i Nationella Biobanks-
rådet och projektledare för 
”Nationellt införande av sjuk- 
vårdsintegrerad biobanking av 
blod och annan vätska för 
forskning”.
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ånga gånger hanterar 
sjukvårdspersonalen 
forskningsprover vid 
sidan av rutinverksam-
heten, och sättet att 
samla in och hantera 

dessa varierar mellan landstingen. 
Men de senaste åren, mycket tack 

vare flera stora nationella forsk-
ningsprojekt, har ett behov av en 
nationellt likvärdig och sjukvårds-
integrerad biobankning av blod-
prover vuxit fram. 

– För att få tillräckligt stort 
underlag av forskningsprover 
behöver forskarna samla in prover 

från hela Sverige. Och för att 
proverna ska bli jämförbara måste 
de hanteras på ett standardiserat 
sätt och hanteringen måste doku-
menteras. Sedan höjer vi provernas 
kvalitet genom sjukvårdsintegrerad 
biobankning då forskningsprover 
får samma höga kvalitet som vård- 

För att biobanksprover från hela landet ska kunna användas i forskningsstudier måste de samlas 
in och hanteras på ett likvärdigt sätt. Nu satsar landstingen och SWElife på att införa en nationell 

modell för insamling av vätskeprover för forskning. 
text: Jasenka Dobric
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I mer än 20 år har Labex Instrument levererat, 
installerat, utbildat personal, utfört förebyggande 
underhåll och reparerat centrifuger. Genom 
bl a. följande åtgärder arbetar vi aktivt mot 
att säkerställa driften av centrifuger inom den 
svenska sjukvården. 

Labex Instrument erbjuder:

 » Installation och utbildning i handhavande
 » Förebyggande underhållsavtal för att 

säkerställa funktion och säkerhet
 » En välutvecklad serviceorganisation med 

leverantörsutbildade och certifierade 
servicetekniker

 » Lånecentrifug vid reparation för att undvika 
driftstopp

 » 3 års garanti på alla centrifuger 

 

  INSTRUMENT AB

Specialister på Centrifugering, Frystorkning
och vakuumcentrifugering/Indunstning

Vi kan centrifugering

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

Väntan är över
Sigma 2-7

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

Koaguleringstimer - automatisera din 
process för tex serumprover  

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

Soft Close - motoriserat lucklås med 
automatisk öppning efter centrifugering  

3-års garanti - vi litar på våra tyska 
kvalitetscentrifuger 

Praktiska multibägare - för alla vanligt 
förekommande provrör 

Ersätter Sigma 2-6E fr.o.m. 2015-09-01
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vArför är vIssA yrKEsgruppEr 
INOM hälsO- Och sjuKvårdEN 
lEgITIMErAdE? 
– Legitimationen är ett garantibevis 
för en viss kunskapsnivå och lämp- 
lighet hos personen som utövar 
yrket. Exempelvis görs alltid en 
kontroll i belastningsregistret vid 
prövningen av om en person kan 
få legitimation. 

vAd INNEBär EN sKyddAd  
yrKEsTITEl? 
– Alla 21 stycken legitimationsyrken 
inom hälso- och sjukvården har en 
skyddad yrkestitel. Det innebär att 
du inte får kalla dig biomedicinsk 
analytiker utan att ha en legitimation. 
Detta är reglerat i patientsäkerhets-
lagen, men det finns undantag och 
det gäller personer som gör den 
praktiktjänstgöring som krävs utöver 
examen för att få legitimation. En 
läkare under allmän tjänstgöring, 
AT, får till exempel titulera sig som 
läkare även om han eller hon inte 
har erhållit sin legitimation än.  

vAd är ENsAMräTT TIll yrKET?
– Det är fem yrken som utöver 
skyddad yrkestitel även har 
ensamrätt till yrket. Det innebär 
att bara den som har legitimation 
eller särskilt förordnande får utöva 
yrket. Det gäller apotekare, 
barnmorskor, receptarie, läkare 
och tandläkare. 

vEM BEsTäMMEr vIlKA yrKEs- 
KATEgOrIEr sOM får ANsTällAs 
INOM hälsO- Och sjuKvårdEN? 
– Det är en arbetsgivarfråga. Arbets- 
givaren bestämmer även vilka 
arbetsuppgifter och vilket ansvar 
en befattning omfattas av. Arbets-
uppgifter kan utföras av personer 
utan legitimation om arbetsgivaren 
bedömer att de har rätt kompetens 
för uppgiften. Undantag är arbets- 
uppgifter som särskilt reglerats i 
lag eller annan författning.  

vAd INNEBär särsKIlT rEglErAdE 
ArBETsuppgIfTEr?
– Det är arbetsuppgifter som bara 
en yrkesgrupp eller vissa yrkes-
grupper får utföra och som särskilt 
utpekats i lag eller annan författning. 
Blodgruppsbestämning samt god- 
kännande av blodgivare är exempel 
på reglerade arbetsuppgifter som 
endast får utföras av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal. I 
praktiken är väldigt få arbetsupp-
gifter reglerade. 

vIlKEN rOll spElAr lEgITIMATIONEN 
När dET gällEr särsKIlT  
rEglErAdE ArBETsuppgIfTEr? 
– Det är tack vare legitimationen 
som en yrkesgrupp eller flera får 
utföra reglerade arbetsuppgifter. 

vArför hAr vI  
lEgITIMATION?

Legitimationen är i grunden en förutsättning för både en skyddad yrkestitel och särskilda 
arbetsuppgifter som är förbehållna en viss yrkesgrupp. Vi har bett Åsa Wennberg, 
jurist på Socialstyrelsen, att svara på de vanligaste frågorna om legitimationen samt 
klargöra vem som egentligen får göra vad inom hälso- och sjukvården. 
text: Jasenka Dobric

NÄR ÄR dELEGERING  
AV ARBETSuPPGIFTER 
NÖdVÄNdIG? 
Delegering är en speciell 
form av arbetsfördelning 
inom hälso- och sjukvården. 
Att delegera är att överlåta 
befogenhet, alltså vad 
någon får göra. Hälso- och 
sjukvårdens regelverk 
ställer främst krav på hur 
arbetsuppgifter ska utföras, 
inte vem som får utföra dem.

Delegering behövs därför 
oftast inte för att fördela  
en arbetsuppgift. Många 
medicinska arbetsuppgifter 
kan till exempel fördelas till 
hälso- och sjukvårdspersonal 
utan legitimation utan att 
reglerna om delegering ska 
tillämpas.

Delegering behövs bara för 
att fördela en arbetsuppgift 
till någon som annars inte 
får utföra den och då krävs 
det också att det finns en 
bestämmelse som tillåter 
delegering. I praktiken 
innebär det att delegering 
främst är aktuell vid 
iordningställande och 
administrering av läkemedel 
inom annan hälso- och 
sjukvård än ambulanssjuk-
vård och sluten vård.

Källa: VEM FÅR GÖRA VAD 
I HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDEN OCH 
TANDVÅRDEN? 
SOCIALSTYRELSEN



DIAGNostIk- 
forum 
I ÖreBro 28-29 septemBer
Anmälan till årets Diagnostikforum 
är öppen: www.diagnostikforum.se

På hemsidan hittar ni även all 
information om det vetenskapliga 
programmet, posterutställningen, 
hotell och annat. 

I år finns bland annat följande 
block på programmet: 
•	 Klinisk	fysiologi
•	 Klinisk	kemi
•	 Molekylärbiologi
•	 Veterinärmedicin
•	 Etik	

Ni kan välja att delta en eller båda 
dagarna (medlem i IBL, 1 000 kr/
dag, ej medlem i IBL, 1 250 kr/dag)

Biomedicinska analytikerstudenter 
är välkomna till Studentforum  
där platser är reserverade för två  
till tre studenter från varje lärosäte  
(pris: 500 kr). Mer info hittar ni  
på sidorna 24-25.

Ny wEBBsIdA Nu har IBL fått en helt 
ny webbsida. Nytt utseende, nytt innehåll och bättre struktur. 
Exempelvis har IBL:s sektioner och nätverk fått egna undersi-
dor för att du lättare ska hitta information om just dina 
intresseområden. Hemsidan är responsiv vilket innebär att 
den fungerar lika bra oavsett om du surfar med en dator, 
mobil eller surfplatta. 

Under arbetets gång har vi tagit hänsyn till medlemmarnas 
önskemål och synpunkter från medlemsenkäten som genom- 
fördes under år 2015.

Vi hoppas att du snabbt ska hitta det du är intresserad av.
Besök oss på http://ibl-inst.se

Jennifer arnqvist
Leg. biomedicinsk analytiker, 
klinisk transfusionsmedicin
och immunologi, Norrlands 
universitetssjukhus, umeå. 
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på IBL:s ageNda

uppsatstävling för  
biomedicinska analytikerstudenter 

För att uppmärksamma våra duktiga biomedicinska analytikerstuden-
ter vill IBL:s Vetenskapliga råd utlysa en tävling för studentuppsatser 
på kandidatnivå.

Varje lärosäte som utbildar biomedicinska analytiker kan sända in 
ett tävlingsbidrag till IBL, såklart i samråd med författaren. Veten-
skapliga rådet kommer att utse en vinnare – bästa kandidatuppsats 
2016. Samtliga bidrag publiceras på IBL:s hemsida i den form de 
skickas in, och studenten som skrivit den vinnande uppsatsen vinner 
ett års medlemskap i IBL, ett presentkort på Akademibokhandeln värt 
1 000 kr och en IBL-goodiebag!

Sista dagen för att skicka in tävlande bidrag är 1 juli 2016. Vinnande 
bidrag kommer att presenteras på IBL:s hemsida och i Laboratoriet 
under hösten 2016. IBL:s vetenskapliga råds beslut om bästa kandi-
datuppsats går inte att överklaga. 

Bidragen skickas in till kansli@ibl-inst.se

på IBL:s ageNda

IBL söker Nya LedamöTer 
TILL VaLBeredNINgeN
Valberedningen har en central roll i en ideell förening som IBL.  
Deras uppdrag är att ge förslag på en välsammansatt styrelse vid  
nästa årsmöte.

Vid årsmötet fick IBL:s styrelse i uppdrag att ta fram två kandidater 
till valberedningen, utöver de tre som valdes på årsmötet. Vid val av 
ledamöter ska hänsyn tas till IBL:s medlemmars olika specialiteter 
inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi, samt geografisk sprid-
ning. För närvarande ingår kandidater från Stockholm, verksamma 
inom klinisk kemi- och mikrobiologi, i valberedningen. 

Uppdraget regleras i stadgarna och valberedningen är inte under-
ställd styrelsen. Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl 
förtrogna med föreningens struktur och arbete.

Är du intresserad av att ingå i IBL:s valberedning eller vill du 
föreslå en kollega till uppdraget? Mejla oss på kansli@ibl-inst.se

vArför hAr du vAlT ATT  
ENgAgErA dIg I IBl:s sTyrElsE? 
Jag valde att engagera mig i IBL:s 
styrelse för att jag känner att jag 
inom mig har ett enormt driv att 
jobba med professionen och 
professionsfrågor. Jag anser att vi 
har världens bästa yrke och jag vill 
jobba med att visa det för alla!

vIlKEN EllEr vIlKA frågOr TycKEr 
du är vIKTIgA för IBl ATT drIvA? 
En av de frågor som jag känner är 
viktigast att driva inom IBL är just 
synliggörandet av yrket. Jag vill 
höja yrkets status genom specialist-
utbildningar som i sin tur kommer 
att öka både synligheten och ge 
biomedicinska analytiker ännu mer 
värde hos arbetsgivaren. 

JeNNIfer ArNqVIst  
är ny styrelseledamot i IBL

Under IBL:s årsmöte som i slutet av april hölls i samband med Kvalitetsdagen i Stockholm  
valdes Jennifer Arnqvist in i organisationens styrelse. 
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dIagNosTIkforum 2016dIagNosTIkforum 2016

DIAGNostIkforum 2016
28 sEpTEMBEr
TEMABlOcK
Molekylärbiologi
Klinisk fysiologi 
Transfusionsmedicin
Mikrobiologi

Diagnostik 
forum 2016

Örebro 28-29 september
www.Diagnostikforum.se

mÖtesplatsen fÖr biomeDicinska analytiker

Next generation sequencing (Ngs) 
från forskning till rutindiagnostik
fÖreLäsAre paula mölling 
molekylärbiolog, docent
molekylärdiagnostik och fou, Laboratoriemedicinska kliniken,  
Örebro universitetssjukhus

aNmÄL dIg på www.dIagNosTIkforum.se
HÄr HITTar du mer INformaTIoN om deT VeTeNskapLIga  
programmeT, posTeruTsTÄLLNINgeN, BoeNde, TraNsporT ocH aNNaT. 

28 – 29  sEpTEMBEr
örEBrO

sTudENTfOruM 
Ett utmärkt tillfälle för 
dig som är biomedicinsk 
analytikerstudent att 
träffa andra studenter 
och utbyta erfarenheter 
och idéer. 

BIOBANKsprOvEr  
– vad får man göra med ett forskningsprov? 
fÖreLäsAre maria svensson, leg. biomedicinsk analytiker, phD, biträdande  
biobankssamordnare vid kliniskt forskningscentrum, Örebro universitetssjukhus

Helena Isaksson, leg. biomedicinsk analytiker, biträdande biobankssamordnare vid 
klinisk kemi, Örebro universitetssjukhus

deformationsanalys vid 
ultraljud hjärta – funkar 
det i praktiken? 
fÖreLäsAre mickael Waldenborg, leg. biomedicinsk analytiker, phD
fysiologiska kliniken vid Örebro universitetssjukhus

29 sEpTEMBEr
TEMABlOcK
Klinisk kemi
veterinärmedicin
Etik
patologi
Kvalitet 

metodjämförelse och paket-
lösningar för luftvägs-pcr
fÖreLäsAre maysae quttineh, leg. biomedicinsk analytiker, metodspecialist
klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset ryhov, Jönköping 
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”Varianter i gonadotropinrela-
terade gener – en nyckel till 
bättre fertilitetsbehandling?”
yvonne sundberg-giwercman, docent

Polymorfier är genetiska förändringar som är vanliga, 
de förekommer hos mer än 1 % av befolkningen och 
ger små effekter.

Mutationer är ovanliga förändringar på det genetis-
ka planet, men ger stora effekter.

Ofrivillig barnlöshet förekommer hos 15-20 % av alla 
par och mer än 250 000 IVF-behandlingar genomförs 
varje år.

Gonadotropinerna FSH (follikelstimulerande hormon) 
och LH (luteiniserande hormon) används för stimule-
ring av äggproduktion. Svaret hos kvinnorna kan vara 
väldigt olika, hos en del blir det inget eller väldigt 
dåligt svar medan andra kan istället bli överstimulerade. 
Dessa behandlingar är ofta väldigt frustrerande, dyra 
och farliga för kvinnan som blir utsatt.

Hos både FSH och LH finns det receptorer som 
ger en signalering. En högre dos behövdes för ovarie- 
stimulering hos den som har en speciell genuppsätt-
ning av FSH-receptorn.

En studie gjordes 2010-2015 på 606 kvinnor som 
fick IVF-behandling i Malmö. De blev först genoty-
pade på vilken receptor av FSH resp. LH de hörde till. 
Granulosaceller från 137 kvinnor samlades in där man 

först gjorde en cellsortering av levande celler och som 
sedan odlades i petriskålar och stimulerades med FSH. 
164 st. (27 %) blev gravida och en kombination av 
FSH/LH visade sig ge bättre resultat.

Nya studier planeras där det kommer att testas med 
flera nya preparat. Om män kunde behandlas skulle 
den kvinnliga parten slippa hormonbehandling.

”AMH – ny markör för  
ovariefunktion”
leif bungum, gynekolog vid fertilitetskliniken, 
herlev hospital i kpenhamn, danmark

AMH är förkortningen för antimulleriskt hormon. 
AMH är en biomarkör för att förutsäga den reserv av 
folliklar som du föds med. Dessa premordiala folliklar 
styr en kvinnas fertilitet och varierar i regel mellan 40 
och 60 års ålder. Under en IVF-behandling är det just 
denna markör som svarar på stimuleringen av gona- 
dotropin. AMH kan inte förutsäga sannolikheten för 
graviditet under en IVF-behandling, men möjligen 
vid vilken ålder en kvinna kommer in menopaus. Det-
ta är dock inte applicerbart på spontant fertila kvinnor 
utan endast kvinnor under IVF-behandling.

Den ålder som en kvinna har störst chans (34 %) 
att bli gravid efter tre påföljande samlag är 20 år, 
därefter minskar chansen vart femte år med en 
fallande kurva till som lägst 0,5 % vid 45 års ålder.

VårmöTe  
i klinisk kemi i malmö
Missade du Vårmötet i klinisk kemi som i år hölls i Malmö? Här kan du  
läsa om några av mötets spännande föreläsningar med tema reproduktionsmedicin.  
Mer från vårmötet hittar du på www.ibl-inst.se

”Preeklampsi – blodprov  
kan avslöja risk för  
havandeskapsförgiftning”
ingvar rydn, docent, linkpings universitet

Bakgrund är att någon form av blodtrycksstegring 
under graviditet ses hos ca 8 % av alla gravida kvinnor, 
och 3-4 % insjuknar i preeklampsi. Trots förbättrad 
mödrahälsovård och neonatalt omhändertagande 
orsakar preeklampsi fortfarande en betydande del av 
sjukdom och dödlighet hos både mor och foster.

En lätt eller måttlig preeklampsi kännetecknas av 
ett blodtryck på 140/90 eller mera och att signifikant 
proteinuri förekommer (minst 2+ på urinsticka). Svår 
preeklampsi föreligger om det systoliska blodtrycket 
har stigit till 160 eller mera och det diastoliska blod-
trycket ligger på 110 eller mera.

Andra symptom kan vara nedsatt urinproduktion, 
synförändringar, lungödem eller cyanos, svåra buk- 
smärtor, trombocytopeni (mindre än 100), stegrade 
leverenzymer (mer än 2 ggr normalvärdet). Den enda 
idag kurativa åtgärden för preeklampsi är att förlösa 
barnet. Man måste noga väga riskerna för en försämring 
av mammans och fostrets tillstånd mot neonatala 
problem på grund av en för tidig förlossning.

Preeklampsi drabbar i regel förstföderskor och det 
finns stor risk att samma tillstånd upprepas vid nästa 
graviditet vid en redan genomgången preeklampsi. 

Hereditet är en annan riskfaktor och det behöver 
inte enbart ligga på moderns sida utan kan även visa 
sig hos kvinnliga släktingar på faderns sida, t.ex.  
mamma eller syster. 

I övrigt är riskfaktorerna de samma som för kardio-
vaskulära sjukdomar; dvs. högt BMI, nedsatt insulin-
känslighet, diabetes mellitus typ 2, graviditetsdiabetes, 
polycystiskt ovariesyndrom och vissa trombofilier.

Faktorer som däremot kan minska preeklampsi är 
rökning (!), genomgången abort (spontan eller medi-
cinsk) och partnerbyte efter genomgången preeklampsi.

Etiologin bakom preeklampsi är långt ifrån klarlagd. 
Immunologiska mekanismer, endotelcellsdysfunktion 
och genetisk predisposition anses ligga bakom sjuk-
domsutvecklingen.

Vid preeklampsi sker en ofullständig invandring av 

trofoblaster, och flödesmotståndet i spiralartärterna 
förblir högt.

En störd endotelfunktion vid preeklampsi ger även 
upphov till trombocytaktivering och aktivering av 
koagulationskaskaden.

Biomarkörerna sFlt-1 och PlGF har betydelse för 
sjukdomsutvecklingen. Förhållandet mellan dessa två 
markörer har visats ha ett kliniskt värde för att:
•	 på	kort	sikt	förutsäga	utveckling	av	preeklampsi
•	 ge	stöd	för	differentialdiagnostik	vid	misstänkt	

preeklampsi
•	 förutsäga	komplikationer	hos	både	den	gravida	

kvinnan och barnet

I januari 2016 publicerades en artikel i New England 
Journal of Medicine baserad på en studie som har 
genomförts på över 1 000 kvinnor i totalt 14 länder, 
bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala och 
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Studien 
innebar att mätningar av dessa båda biomarkörer 
gjordes, och den pekar på lovande resultat angående 
att det med ett enkelt blodprov kan gå att avslöja 
risken att drabbas av preeklampsi, d.v.s. havandeskaps-
förgiftning.

Med andra ord kan blodprovet bli ett viktigt hjälp- 
medel när man ska avgöra om en kvinna ska läggas in 
på kvinnokliniken för observation eller om hon istället 
kan skickas hem och fortsätta sina kontroller inom 
öppenvården.

Inga-Lill sparr
Leg. biomedicinsk analytiker, styrelseledamot i IBL.
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Boken, ”Det var inte mitt fel! Om 
konsten att ta ansvar”, gavs ut av 
Massolit förlagsgrupp 2008.

”Varje rättighet är relaterad till 
en skyldighet”. Vi har alla ett ansvar. 
Beslut till handling eller icke hand- 
ling innehåller också ett ansvar. Detta 
kan bland annat kopplas till situa- 
tioner på arbetsplatser. På arbetsplat-
serna sker samma typer av händelser 
som i samhället i övrigt, vi behöver 
en medvetenhet om hur våra egna 
handlingar påverkar hur situationer 
men också relationer utvecklas. 

Andra exempel ur boken är tankar 
kring förlåtelse, måste man förlåta? 
Och vad innebär det att inte göra det? 
I boken återkommer mobbingsitu-
ationer mellan Kalle och Lisa för 
att beskriva svåra situationer med 
alla dess olika lager av komplexitet. 
Ytterligare exempel som tas upp 
handlar om självinsikt och kränk-
ning. Att bli kränkt, vad innebär det? 
Handlar det snarare om att känna 
sig förnärmad eller förolämpad?

Heberlein använder sig av egna 
upplevda situationer och händelser 
och är befriande rakt på sak. 
Mycket av det Heberlein tar upp  
i boken är vardagliga situationer 

som vi alla kan relatera till vilket 
gör att boken är tankeväckande 
med hög igenkänningsfaktor. Hon 
använder sig av ett vardagligt språk 
med nyanser och kopplingar till 
filosofi och etik. I boken nämns 
många andra filosofer och etiker som 
gör det möjligt att grotta ner sig 
vidare i deras teorier och resone-
mang för den som önskar, men 
Heberlein gör detta på ett snyggt 
sätt att det inte känns som man 
läser en tung litteraturstudie.  
Det visar att hon är påläst och  
har belägg för det hon skriver.

Trots att boken handlar om 
tunga ämnen som ansvar, skuld 
och skam, så beskrivs en del av 
situationerna på ett så dråpligt vis 
att man inte kan annat än skratta 
högt. Heberlein belyser svåra frågor 
på ett lättillgängligt vis. Hon vågar 
ta ställning och argumentera för 
det. Vi rekommenderar boken! 
Men det gäller att vara mottaglig 
för Heberleins raka besked.

IBL:s Etiska kommitté består av Gabriella Lillsunde Larsson, 
Anne Berndt, Maria Svensson och Kristin Lovén. Just 
nu arbetar de med programpunkter till etikblocket på 
Diagnostikforum, den 28-29 september i Örebro. 

Det var inte mitt fel!  
om koNsteN Att tA ANsVAr AV ANN HeBerLeIN
Ann Heberlein är doktor i etik och debattör. Boken beskriver Heberleins tankar om hur vi  
ser på oss själva och varandra i olika avseenden, där innebörden av bland annat ansvar,  
kränkning, skam, skuld och förlåtelse diskuteras från olika synvinklar. Det är en tankeväckande 
bok om etik, moral och medmänsklighet.
text: ibl:s Etiska kommitté

Ann Heberlein
Foto: Åsa Kristensson

Sveriges ledande leverantör av förvaringsutrustning till biobanker
En trygg partner med tillförlitliga helhetslösningar och hög servicenivå!

CBS - Isothermalserien
Behållare för större provförvaringsmängd. Från 9 100 st. 1,5/2,0 ml am-
puller i förvaringsaskar upp till 46 500 st. 1,5/2,0 ml ampuller. Förvaring 
av andra provmaterial som t.ex. blodpåsar är också möjligt. Förvaring-
en sker i gasfas med ett unikt system för låg temperatur i hela kärlet. 
Larmfunktioner för temp och nivå samt larm för lågt matartryck.

  08-590 962 00      www.ninolab.se

Forma - Frysförvaring -86°C 900-serien
Extremt driftsäkra frysar i skåp- och boxmodell.  Invändigt rostfria fry-
sar med en av marknadens lägsta ljudnivåer, låg energiförbrukning och 
minimal frostbildning. Alla viktiga larmfunktioner ser du på displayen 
och både skåp och boxar har extern larmanslutning som standard.

Air Liquide
GT-serien med kapacitet 2 l LN2 upp till 40 l. Små till med-
elstora behållare med låg förbrukning av flytande kväve. 
Förvaringen sker i vätskefas i 0,25/0,5 ml strån i gobletter 
eller i 1,5/2,0 ml ampuller på stickor.

Arpege-serien med kapacitet 40 l upp till 170 l LN2. Medelstora 
behållare för provförvaring i vätske- eller i gasfas. Kan förses med 
nivå- och/eller temperaturlarm samt med automatisk påfyllning. 
Förvaringen sker i kryoaskar med plats för 25 eller 100 st. 1,5/2,0 
ml ampuller. 
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kurserkurser

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

gruNdkurs I aLLmÄNkemI
KuRSANSVARIG Maysae Quttineh
FÖRELÄSARE Håkan Ossowicki, Sten 
Bäckström, Anna-Lena Lindström, Peter 
Nordlund med flera 
dATuM 8-9 september 2016
PLATS Hasse på Sjökanten, Jönköping 
PRIS 7 200 kr.  
Medlem i IBL 6 600 kr.
PROGRAM www.ibl-inst.se

AvANcErAd  
Kurs I  
cEllMOrfOlOgI
Efter några omgångar med 
grundkurs fortsätter vi med 
cellernas utseende vid olika 
sjukdomstillstånd, både i blod 
och i benmärg. Vi tar även upp 
kunskap inom flödescytometri. 
Kursen kommer att fokusera på 
celler i mikroskopet eftersom det 
är biomedicinska analytikers 
specialområde.  
Vi arbetar med livebilder på 
celler via kamera från mikrosko-
pet till skärmar/laptop.

KuRSLEdARE Karin Ohlander och   
Christina Andersson
dATuM 19-21 september
PLATS Patologen, Falu lasarett
PRIS 9 500 kr. Medlem i IBL 8 800 kr.

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

FÖRELÄSARE Birgitta Nilsson-Sojka
dATuM 25-26 oktober
PLATS Plats Umeå. Möjlighet till deltagande i andra orter via videolänk  
som streamas live. Mer info kommer att finnas på http://ibl-inst.se

kurs I kemIkaLIeHaNTerINg
Kursen riktar sig till dig som jobbar med inköp, metodutveckling, 
forskning och substrattillverkning. Det blir föreläsningar om definition 
och lagstiftning, hälsorisker, faromärkning enligt GHS-CLP samt hur 
man läser ett säkerhetsdatablad. Också substitutionsarbete - utbyte av 
farliga kemikalier, riskbedömningar och CMR-utredningar kommer att 
tas upp. Beroende på gruppsammansättningen kommer vi även att ha 
workshop kring kemikaliehantering i praktiken.

      
KuRSLEdARE Marianne Wallgren  
& Anders Bolmstedt
dATuM 13 oktober 2016
PLATS Apple hotel, Göteborg
PRIS 3 900 kr. Medlem i IBL 3 200 kr.  

drogaNaLyser - fråN proVTagNINg TILL ackredITerINg
Kursen syftar till att ge biomedicinska analytiker som jobbar med dro-
ganalyser en fördjupad kompetens inom området och kommer att beröra 
hela analysprocessen från provtagning till ackreditering. Vi börjar med 
genomgång av GC-MS, LC-MSMS. Sedan följer teori om droger i 
samhället och internetdroger, preanalytiska faktorer, drogers effekter på 
hjärnan, dopning och kosttillskott, alkoholmetabolism och alkoholmar-
körer samt kvalitet och ackreditering. Om möjligt kommer vi även att 
besöka droglaboratoriet i Örebro.

FÖRELÄSARE Gunilla Karlsson, Linda Delin, Kurt Skårberg med flera
dATuM November 2016
PLATS Örebro
PRIS 8 900 kr. Medlem i IBL 7 900 kr

plasmaproteiner och urinproteinmönster i  

kLINIsk dIagNosTIk
Datum:  Våren 2017

Mer info kommer i nästa nummer av Laboratoriet.

ANMälAN TIllAllA KursEr sKEr vIAwww.IBl-INsT.sEdu är AllTId välKOMMEN  ATT KONTAKTA Oss:KANslI@IBl-INsT.sEEllEr TfN 08-24 01 30

Kurs I  
MOlEKylärBIOlOgIsK  
dIAgNOsTIK
Kursen riktar sig till biomedi-
cinska analytiker som har 
grundläggande kunskaper 
inom molekylärbiologi och 
som helst har varit yrkesverk-
samma inom molekylärdiag-
nostik i minst ett år. Under 
den första kursdagen berörs 
teorierna bakom DNA- och 
RNA-analys, extraktions- 
metoder, singleplex versus 
multiplex, detektionsmetoder 
och avläsning - att lära sig att 
göra en kritisk och korrekt 
analys av resultatet. Dag två 
forsätter med grundpelare för 
metodvalidering av moleky-
lärbiologiska metoder, interna 
och externa kontroller, standar- 
disering av molekylärdiagnostik, 
grundläggande bioinformatik 
med fokus på primerdesign 
samt PCR-optimering och 
inhibitionskontroller. Kursen 
avslutas med ett workshop 
kring analys av PCR-kurvor. 

Kursansvarig  Maysae Quttineh
Föreläsare Håkan Janson, Linda 
Lindh med flera 
datum 24-25 november 2016
Plats Jönköping
Pris: 7 000 kr  
Medlem i IBL 6 900 kr. 

Kurs I urINsEdIMENT
Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker som arbetar med 
urinsediment och vill höja sin kompetens inom området. Kursen 
tar bland annat upp njurens anatomi, fysiologi och njuranalyser. 
Vi tittar gemensamt på sediment och olika fynd och tar upp 
fallbeskrivningar med gemensam reflektion. Dagen avslutas med 
några nya fall som har intressanta slutledningar. Ett USB-minne 
ingår i kursavgiften med kort tagna genom mikroskop som kan 
sparas till den egna kliniken.

KuRSLEdARE Agneta Collberg
dATuM 8 december 2016

PLATS Stockholm
PRIS 6 900 kr. Medlem i IBL 5 900 kr.
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medLemssIdor

– Vår verksamhet expanderar samtidigt som vi står inför 
många pensionsavgångar. Genom att visa vår spännande 
verksamhet hoppas vi kunna inspirera studenter att välja 
klinisk fysiologi och nuklearmedicin, säger Sanela Halak, 
leg. biomedicinsk analytiker på Klinisk fysiologi och 
nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö. 

Bland deltagare fanns både biomedicinska analytiker- 
studenter och högskolelärare men också studie- och 
yrkesvägledare och gymnasieelever. Efter en kort intro- 
duktion om yrket och arbetet inom Klinisk fysiologi 
och nuklearmedicin guidades deltagarna bland tio 
olika undersökningsstationer. Ultraljud av hjärta och 
kärl, spirometri och positronemissionstomografi (PET) 
var några av undersökningarna besökarna fick möjlighet 
att titta närmare på. På en station berättade personalen 
också om pågående forskning på enheterna. 

– Vi ville visa så mycket som möjligt av vår verksamhet. 

Vi arbetar självständigt med avancerade undersök-
ningar, skriver svar på vissa, bedriver kvalitetsarbete 
och har mycket patientkontakt, säger Sanela Halak.

I efterhand har personalen på Klinisk fysiologi och 
nuklearmedicin bara fått positiv respons och många 
deltagare har uttryckt ett större intresse för inriktningen. 
Dessutom blev biomedicinsk analytiker månadens 
yrke på en gymnasieskola i Malmö.

– Just på Malmö högskola väljer studenterna 
inriktning sista året och vi hoppas att fler blir intresse-
rade och kanske väljer klinisk fysiologi efter besöket. 

Detta var första gången avdelningen för Klinisk fysio-
logi och nuklearmedicin anordnade öppet hus för 

studenter men Sanela Halak berättar att de kommer att 
fortsätta med att visa sin verksamhet för att informera, 
och inte minst rekrytera nya medarbetare till avdelningen. 

öppeT Hus – reklam för yrket
Personalen på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Malmö vill väcka intresse för yrket  
och få biomedicinska analytikerstudenter intresserade av inriktningen klinisk fysiologi.  

Deras öppet hus lockade närmare 40 deltagare som fick en inblick i verksamheten.
text: Jasenka Dobric 

lyckat öppet hus på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Malmö.

Vår smådjursklinik, Veterinärhuset Södra Berget, öppnades 2009 och vi har sedan dess 
haft en god tillväxt, vi är idag ca 30 anställda. Vårt laboratorium är mycket välutrustat 
och vi analyserar dagligen bland annat kemi-, hematologi- och hormonanalyser.

Vi söker nu en Legitimerad Biomedicinsk analytiker, en kollega till vår nuvarande BMA.

Tjänsten är tills vidare på heltid med tillträde efter överenskommelse.  
Vi önskar ha din ansökan senast 15/5-2016.

För ytterligare information och uppgifter för ansökan,  
läs på vår hemsida www.vhsb.se

Är du den BMA  
vi söker till vårt team?

Vår smådjursklinik, Veterinärhuset Södra Berget, öppnades 2009 och vi har sedan dess 
haft en god tillväxt, vi är idag ca 30 anställda. Vårt laboratorium är mycket välutrustat 
och vi analyserar dagligen bland annat kemi-, hematologi- och hormonanalyser.

Vi söker nu en Legitimerad Biomedicinsk analytiker, en kollega till vår nuvarande BMA.

Tjänsten är tills vidare på heltid med tillträde efter överenskommelse.  
Vi önskar ha din ansökan senast 15/5-2016.

För ytterligare information och uppgifter för ansökan,  
läs på vår hemsida www.vhsb.se

Är du den BMA  
vi söker till vårt team?

Vår smådjursklinik, Veterinärhuset Södra Berget, öppnades 2009 och vi har sedan dess 
haft en god tillväxt, vi är idag ca 30 anställda. Vårt laboratorium är mycket välutrustat 
och vi analyserar dagligen bland annat kemi-, hematologi- och hormonanalyser.

Vi söker nu en Legitimerad Biomedicinsk analytiker, en kollega till vår nuvarande BMA.

Tjänsten är tills vidare på heltid med tillträde efter överenskommelse.  
Vi önskar ha din ansökan senast 15/5-2016.

För ytterligare information och uppgifter för ansökan,  
läs på vår hemsida www.vhsb.se

Är du den BMA  
vi söker till vårt team?

Är du den BMA vi  
söker till vårt team?

Vår smådjursklinik, Veterinärhuset Södra Berget,  
öppnades 2009 och vi har sedan dess haft en god 
tillväxt, vi är idag ca 30 anställda. Vårt laboratorium 
är mycket välutrustat och vi analyserar dagligen bland 
annat kemi-, hematologi- och hormonanalyser.

Vi söker nu en Legitimerad Biomedicinsk analytiker, 
en kollega till vår nuvarande BMA.

Tjänsten är tills vidare på heltid med tillträde efter 
överenskommelse.

Vi önskar ha din ansökan senast 17/6-2016.
För ytterligare information och uppgifter  
för ansökan,läs på vår hemsida  
www.vhsb.se

XN-350
Single sample analysis 
in open mode

XN-450
Single sample analysis in 
closed or open mode

XN-550
Increased workfl ow productivity 
with automated sampler analysis 
■ Rerun & Refl ex functionality
■ Continuous loading

Changing Perspectives:
XN-L Series

■ Continuous loading

www.sysmex.se/xn-l 
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IBL kaLeNdarIum

KursEr, MöTEN Och KONfErENsEr 2016

31 AugusTI – 4 sEpTEMBEr
IFBLS:s  
världskongress
Kobe, Japan

8 – 9 sEpTEMBEr
IBL-kurs
Grundkurs i  
allmänkemi
Jönköping

19 – 21 sEpTEMBEr
IBL-kurs
Avancerad kurs i 
cellmorfologi
Falun

22 – 23 sEpTEMBEr
Equalis användarmöte 
Endokrinologi
Arlanda

27 sEpTEMBEr
Ledarforum
Örebro

28 – 29 sEpTEMBEr
Diagnostikforum
Örebro

5 OKTOBEr
Equalis användarmöte
Transfusionsmedicin
Stockholm

6 – 8 OKTOBEr
EPBS-möte
Aten, Grekland

13 OKTOBEr
IBL-kurs  
Kurs i kemikalie-
hantering 
Göteborg 

13 – 14 OKTOBEr
Equalis användarmöte
Patientnära analyser 
Uppsala

25 – 26 OKTOBEr
IBL-kurs
Transfusionsmedicin
Umeå

26 – 28 OKTOBEr
RUD-kurs
Fördjupningskurs-
Kärldiagnostik med 
ultraljud
Malmö

NOvEMBEr 2016 
IBL-kurs
Droganalyser - Från 
provtagning till  
ackreditering  
Örebro

10 – 11 NOvEMBEr
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi
Arlanda

14 – 15 NOvEMBEr
Equalis användarmöte
Molekylärdiagnostik
Halmstad

15 NOvEMBEr
Equalis användarmöte
Arbets- och lungfysio-
logi
Stockholm

22 NOvEMBEr
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin
Stockholm

24 – 25 NOvEMBEr 
IBL-kurs
Kurs i molekylärbio-
logisk diagnostik 
Jönköping 

8 dEcEMBEr
IBL-kurs
Kurs i urinsediment 
Stockholm 
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Trevlig sommar 
ÖNskAr VI på IBL

NäsTA NuMMEr Av

Kommer 12 september

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

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

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

Sakura Finetek Sweden AB

autotec.sakura.eu

smartautomation@sakura.eu

AutoTEC® a120 & Paraform® sätter standarden för

automatiserad inbäddning

• Fullständigt bevarad orientering genom hela

processen

• Förutsebart arbetsflöde och hanteringstid

• Underlätta track & trace

• Förbättrad ergonomi

Klossar av högsta kval itet t i l l  dig

SAF-61105-en-US-1115-2   1 13-11-2015   10:31:48
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POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

Posttidning
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

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

  AmpliRun    för att hålla koll på PCRTM

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

Vi har

    Har du koll på din 
extraktion och PCR?  

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

  AmpliRun    Total för att hålla koll på extraktion och PCRTM


