
Nr. 3 • Juni 2017 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

TYP 1 DIABETES  
Finns svaret i tvärvetenskapen?  

EGENPROVTAGNING FÖR TEST AV HPV  
Forskare i Örebro ska jämföra egenprovtagning 
med provtagning hos barnmorskan   

EN LYCKAD  
BEFRUKTNING BLIR TILL  
Deras arbete resulterar i graviditeter hos 
ofrivilligt barnlösa eller ensamstående 



3LABORATORIET  Nr 3 • 2017

LEDAREN

På årsmötet den 4 maj valdes en ny styrelse som ska fortsätta arbetet med 
att utveckla IBL till den självklara organisationen för alla biomedicinska 
analytiker. Jag fick förnyat förtroende att leda detta arbete under de 
kommande två åren tillsammans med styrelsen.

Styrelsen har ett uppdrag från årsmötet att arbeta på offensiven och 
inte dra ner på verksamheten för att klara det medlemstapp som vi har 
drabbats av. Vi ser över bemanningen på kansliet för att ha tillräckligt 
med resurser för att kunna utveckla medlemskontakterna, erbjuda mer 

medlemsservice och få tid till 
fysiska möten.

Vi ska naturligtvis fortsätta 
med vår kursverksamhet i tradi-
tionell form men även hitta nya 
lösningar.  Kontaktombud är  
ett sätt att få en tydligare kanal 

mellan styrelsen, kansliet och medlemmar. Hör av dig till kansliet om  
du är intresserad. Som kontaktombud är du viktig för vår profession.

Arbetet med specialistutbildning går vidare, ännu är vi inte i hamn. 
Det tog över 10 år att få en legitimation och vi får hoppas att det går lite 
snabbare med möjligheten att kunna utbilda sig till en specialist. Men 
det måste finnas ett mycket tydligare behov från verksamheterna. Detta 
är en process som måste drivas av alla intressenter gemensamt. Gene- 
rationsväxlingen är på gång vilket innebär en stor kompetensförlust på 
arbetsplatserna. I dag råder det brist på biomedicinska analytiker och 
tyvärr kommer den att bli ännu större under de kommande åren. Det är 
viktigt att den biomedicinska analytikerns kompetens används där den 
bäst behövs. Fundera över vem som gör vad.

IBL ska fortsätta att utvecklas till en paraplyorganisation med sektioner 
och nätverk. I dag har vi två sektioner, SKKT och klinisk fysiologi. 
Huvudmedlemskapet har man i IBL och sedan kan man tillhöra en eller 
flera sektioner eller nätverk utan extra avgifter. 

Vår redaktör Jasenka Dobric producerar nu sitt 
sista nummer av Laboratoriet. Hon har utvecklat 
tidningen till att bli en intressant läsvärd tidning 
med spännande layout. Givetvis önskar vi henne 
lycka till när hon nu fortsätter som kommunikatör 
inom universitetsvärlden även om vi gärna hade 
velat ha henne kvar i laget. 

Jag önskar er alla en skön och varm 
sommar med både regn och sol samt  
hopp om en fin semester.

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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Håll utkik efter vår webshop
En ny serie laboratorieprodukter. Perfekt för 
kliniskt bruk, universitet och forskning.
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TYP 1 DIABETES   
En alarmerande utveckling av typ 1 diabetes och  
typ 2 diabetes  har skett under det senaste decenniet 
med medförande konsekvenser för familjer, samhällen 
och hälso-och sjukvårdssystem. Finns svaret i tvär- 
vetenskapen? 
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T
yvärr är orsaken till många 
immunologiska sjukdomar 
såsom T1D fortfarande till 
stor del okända och kan inte 
förebyggas med nuvarande 
kunskap. Därav finns det 

starka motiv att med tvärveten-
skaplig inriktning studera olika 
psykiska och fysiska stressorer som 
kan påverka immunförsvaret. Idag 
ser vi även en ökning av psykoso-
matiska symtom hos unga vuxna 
vilket påverkar vår yngre befolk-
nings hälsa och allmänna välbefin-
nande. I min avhandling under-
sökte jag, ur ett tvärvetenskapligt 
perspektiv, hur psykologiska och 
fysiska stressorer påverkar immun-
försvaret, med fokus på diabetes- 

relaterad autoimmunitet hos barn, 
ungdomar och unga vuxna. 

Immunförsvaret är ett komplex 
system som är beroende av att 
upprätthålla en jämnvikt mellan 
olika immunceller. Om jämnvikt 
rubbas leder det till en obalans i 
immunförsvaret vilket kan resultera 
i immunologiska sjukdomar men 
även autoimmuna sjukdomar där 
det egna immunförsvaret angriper 
kroppsegna ämnen. Typ 1 diabetes, 
en autoimmun sjukdom, känne-
tecknas av att kroppens egna 
immunförsvar angriper det organ 
som producerar hormonet insulin. 
Insulin produceras av betacellerna 
i de Langerhanska öarna i buk-

spottkörteln och är ett hormon 
som utsöndras till blodet efter en 
måltid som ett svar på förhöjda 
nivåer av socker (glukos). Hos 
friska personer producerar betacel-
lerna insulin i exakt de mängder 
kroppen behöver och vid just det 
tillfället när det behövs. Insulin 
kan liknas vid en nyckel som 
öppnar en dörr i cellväggen och 
låter därmed glukos passera in  
i cellerna. Glukos används som 
energi för att röra muskler, få 
organen att arbeta, hjärnan att 
fungera och för att hålla kroppens 
temperatur på en lagom nivå. Vid 
T1D angrips de insulinproduce-
rande betacellerna i bukspottkör-
teln. Det bildas då inte tillräckligt 

mycket insulin längre. När insulin- 
produktionen uteblir som en följd 
av minskat antal funktionsdugliga 
beta-celler kan kroppen inte till- 
godose sitt behov av energi i form 
av glukos. Då kan cellerna inte ta 
upp allt sockret och mer glukos blir 
då kvar i blodet, vilket efterhand 
leder till allt högre blodglukosvärden. 
När blodsockret stiger börjar glukos 
läcka ut genom njurarna med 
urinen. Sockret binder vatten  
och drar med sig mer vätska ut  
ur kroppen, så att man kissar mer, 
blir törstigare och kan gå ned i 
vikt. Så småningom bildas ketoner 
(syror) som restprodukt och alter- 
nativt bränsle i kroppen. Mycket 
ketoner (syror) gör att man blir 
trött, illamående, får ont i magen, 
kräks etc. När syrehalten i kroppen 
stiger sjunker pH-värdet. Detta är 
början på en farlig ketonförgiftning 
som försämrar de flesta funktioner 
i kroppen och det blir då livsviktigt 
att tillföra insulin. Idag vet vi inte 
vad det är som ”triggar” igång den 
immunologiska processen riktad mot 
betacellerna. Vi vet att det finns en 
genetisk komponent men det 
genetiska anlaget är ingen garanti 
för att man utvecklar sjukdomen. 
Det krävs alltså ytterligare faktorer 
för att utveckla typ 1 diabetes. 

Tvärvetenskapen, ett forsknings-
område som överlappar två eller 
flera discipliner delar idéer, 
metoder och formulerar hypoteser 
som för samman olika discipliner 
och paradigm. Den nuvarande 
definitionen av hälsa, formulerad 
av WHO (World Health Organi-
zation) har en tvärvetenskaplig 
formulering där hälsa beskrivs ur 
ett bio-psyko-socialt perspektiv där 
det mentala och sociala välbefin-

En alarmerande utveckling av typ 1 diabetes (T1D) och typ 2 diabetes 
(T2D) har skett under det senaste decenniet med medförande konsekvenser 
för familjer, samhällen och hälso-och sjukvårdssystem. 

TYP 1 DIABETES 
– Finns svaret i tvärvetenskapen?

nandet är lika viktigt för individen 
som avsaknad av sjukdom. Att 
miljö spelar en viktig del i utveck-
landet av olika sjukdomar är ingen 
nyhet så det kändes helt naturligt 
att undersöka möjliga faktorer  
som triggar den diabetes-relaterade 
processen utifrån ett tvärveten-
skapligt perspektiv. Mitt eget 
intresse för tvärvetenskapen 
började 2004 när jag gjorde mitt 
examensarbete i biokemi. I den 
naturvetenskapliga miljön jag då 
befann mig i studerades sjukdomar 
ur ensidigt naturvetenskapligt 
perspektiv där ytterst lite hänsyn 
togs till individens mentala hälsa 
eller yttre sociala influenser. Det 
trots att vi vet att miljö spelar en 

viktig roll för människors hälsa 
och välbefinnande. Det var också 
då jag bestämde mig för att jag 
ville disputera i ett tvärvetenskap-
ligt projekt. När jag sedan läste 
vidare till biomedicinsk analytiker 
vid Jönköping University kom jag 
i kontakt med forskningskulturen  
i regionen och på högskolan. Även 
här var det svårt att hitta projekt 
där huvudämnet biomedicin ingick 
i tvärvetenskapliga samarbeten. 
Våren 2008 började jag jobba på 
laboratoriemedicin på Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping och kom senare 
i kontakt med min framtida hand- 
ledare, professor Maria Faresjö, 
som även hon var intresserad av 
forskning med en tvärvetenskaplig 

Emma Carlsson
UTBILDNING: Kandidatexamen biomedicinska 
analytikerprogrammet, Jönköping University, 
Magisterexamen biokemi, Göteborgs Universitet
Doktorsexamen, PhD biomedicin, Jönköping 
University.

GÖR: Universitetslektor biomedicin, Jönköping 
University, forskare.
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karaktär. Ytterligare några år senare fann vi oss i ett 
samarbete med forskare från såväl sociologi som psyko- 
logi och det blev startskottet för det tvärvetenskapliga 
projektet Impact of stress. Syftet med projektet, som 
blev min fjärde delstudie i min avhandling, var att 
undersöka hur psykologisk stress i olika livsskeden 
påverkar immunförsvaret hos unga vuxna. 

Som teoretisk bakgrund för att beskriva tvärveten-
skapen i min avhandling använde jag mig av Mario 
Bunges tvärvetenskapliga filosofi. Bunge menar att 
dagens teknologiska explosion av datorer och andra 
kommunikationsmedel är en fantastisk möjlighet för 
oss att dela information och kunskap. Den skapar dock 
ingen ny kunskap. Inte heller kan den ersätta männi- 
skans kritiska tänkande, nyfikenhet, moralitet och 
intuition som är nödvändig för framgångsrik forskning. 
Att studera saker eller fenomen som om de vore iso- 
lerade ting utan påverkan från olika dimensioner gör 
att forskningen sällan når ända fram. Genom att 
utnyttja tvärvetenskapen kommer vi längre. Biofysik, 
biokemi, socioekonomi och psykoneuroimmunologi 
är bara ett urval av framgångsrika tvärvetenskapliga 
forskningsområden som har visat sig väldigt fruktbara 
i forskning där man undersöker olika fenomen. Bunge 
menar att varje konkret sak eller idé är ett system upp- 
byggt av komposition, miljö, struktur och mekanismer. 
Kompositionen av ett system är uppbyggt av systemets 
delar, miljön de yttre influenserna på ett system och 
strukturen är relationen mellan systemets delar. Alla 
delar är sammankopplade och påverkar därmed 
varandra. För att förstå ett fenomen måste vi även 
förstå dess inre mekanism. Mekanismerna är de inre 
processerna i ett system som påverkar systemets delar  
i sin helhet. För att studera uppkomsten av T1D 
måste vi ta reda på vilka mekanismer som påverkar 
immunförsvaret och som leder till att vissa individer 
utvecklar sjukdomen.

Projektet Impact of stress är ett fristående projekt 
som uppkom efter att vi i en tidigare studie såg att 
psykologisk stress i familjen påverkade immunförsvaret 
hos små barn. Studien var min första delstudie i 

avhandlingen och en del i ABIS (Alla barn i sydöstra 
Sverige) -studien, en prospektiv kohortstudie vars syfte 
är att öka kunskapen om olika faktorer som kan bidra 
till utvecklingen av sjukdomar som T1D, celiaki, aller- 
gier, astma etc. Vi undersökte sambandet mellan 
psykologisk stress i familjen och det cellulära immun-
försvaret hos friska barn (5–6 år), med fokus på diabetes- 
relaterad immunitet. Psykologisk stress baserades här 
på ett sammansatt mått av psykologisk stress i familjen 
baserat på de fyra kategorierna; allvarliga livshändelser, 
föräldrastress, avsaknad av socialt stöd och föräldrars 
oro för barnet. Vi studerade hur barnens immunförsvar 
reagerade på stimulering med autoantigen relaterade 
till T1D, och analyserade även stresshormonet kortisol 
som utsöndras i samband med fysisk och psykologisk 
stress. Studien visade att barn exponerade för psykolo-
gisk stress i familjen visade ett immunsvar mot diabetes- 
relaterade autoantigen. När domänerna undersöktes 
separat uppvisade speciellt barnen som upplevt all- 
varliga livshändelser ett ökat immunsvar mot diabetes-
relaterade autoantigen. Barn exponerade för psykologisk 
stress i familjen hade även höjda kortisolnivåer jämfört 
med kontrollgruppen. I Impact of stress studien under- 
sökte vi sedan vidare sambandet mellan psykologisk 
stress i olika livsskeden (före 12 års ålder, genom hela 
livet och senaste månaden) och diabetesrelaterad 
immunitet samt populationer av immunceller hos 
unga kvinnor (18–22 år). Uppgifter om psykologisk 
stress i olika livsskeden hämtades från frågeformulär 
med frågor om känslomässiga övergrepp, känslomässig 
försummelse, negativa livshändelser och nyligen upp- 
levda händelser kopplade till psykologisk stress. Vi 
studerade populationer av immunceller hos de unga 
kvinnorna och även hur deras immunförsvar reagerade 
på stimulering med autoantigen relaterade till T1D. 
Vi såg då att tidigare erfarenheter av psykologisk stress 
(före 12 års ålder och genom hela livet) och nyligen 
upplevd psykologisk stress (senaste månaden) hos 
unga kvinnor inducerade ett immunsvar riktat mot 
diabetesrelaterade autoantigen. Tidigare erfarenheter 
av psykologisk stress hos unga kvinnor ökade även 
andelen immunceller som hjälper till att eliminera 
bl.a. virusinfekterade celler och cancerceller men 
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minskade andelen reglerande immunceller som spelar 
en viktig roll för att upprätthålla immunologisk 
jämvikt. 

Resultaten visar att psykologiska faktorer som utmanar 
gränserna för individens kapacitet, såsom psykologisk 
stress påverkar det cellulära immunförsvaret hos både 
barn och unga vuxna. Det är inte troligt att psykologisk 
stress i sig själv triggar utvecklandet av T1D, då sjuk- 
domen är en komplex sjukdom där flertalet faktorer 
såsom miljö och genetik har betydelse. I min avhand-
ling ingick ytterligare två delstudier där vi undersökte 
hur fysisk aktivitet påverkar immunförsvaret hos barn 
och hur uthållighetsträning påverkar immunförsvaret 
hos ungdomar. Även här kunde vi se att fysiska stressorer 
såsom låg fysisk aktivitet hos barn och intensiv uthållig- 
hetsträning hos ungdomar påverkar immunförsvaret. 
Det är därför tydligt att psykologiska och fysiska stres-
sorer som påverkar individens immunologiska jämnvikt 
är viktiga faktorer att ta hänsyn till när man studerar 
autoimmuna sjukdomar, såsom T1D men även andra 
immunologiska sjukdomar. Genom att röra sig över 
gränser och paradigm inom olika discipliner såsom 
biolog, psykologi och sociologi kommer vetenskapen 
kunna bidra med ytterligare kunskap om vad som 
bidrar till uppkomsten av immunologiska sjukdomar. 
Att jobba tvärvetenskapligt har emellanåt varit en ut- 
maning där man tvingas till att vidga sitt forsknings-
perspektiv. Eftersom jag har haft turen att jobba i en 
motiverad forskningsgrupp med forskare från olika 
discipliner, där alla är lyhörda för likheter och olikheter 
mellan våra olika discipliner så har eventuella utma-
ningar uteslutande mötts av en välvilja att lösa utman- 
ingarna tillsammans. Det tvärvetenskapliga samarbetet 
är det absolut roligaste forskningssamarbetet som jag 
har varit inblandad i, och även det samarbetet som 
har bidragit mest till min vetenskapliga utveckling. 
Jag hoppas att tvärvetenskapen får en större platt- 
form i framtiden där forskare från olika discipliner  
ser fördelarna med att jobba tvärvetenskapligt, för  
att bättre förstå människans komplexa natur, och  
för att närma sig svaret på varför vissa individer 
utvecklar autoimmuna sjukdomar såsom T1D. 
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Hösten 2015 hade Danmarks laboratoriebuss,  
den första av sitt slag, premiär på Køge kommuns 
gator. Sedan dess har verksamheten utökats till 
Solrød kommun, men laboratoriebussen har 
också väckt ett stort intresse utomlands. 

Laboratoriet på hjul har bland annat presen- 
terats under Diagnostikforum i Sverige, ett 
internationellt innovationsforum i Asien, och  
nu senast på WHO:s Global Forum i Schweiz. 

Den bemannas av en sjuksköterska och en 
biomedicinsk analytiker, och målet med den 
mobila laboratorieenheten är att förhindra 
onödiga sjukhusvistelser för de äldre i kommunen. 

Analyser som man kan utföra på det mobila 
laboratoriet omfattar allt från blod- och leverstatus 
till urinundersökningar och EKG. 

Personalen i laboratoriebussen besöker patien-
terna i deras hem. Testresultaten är tillgängliga 
inom 30 minuter och därefter kontaktar en 
akutsjuksköterska patientens läkare, eller läkare 
på akutavdelningen på Køge sjukhus. Dessa 
bedömer sedan om patienten kan få vård  
hemma eller behöver vårdas på sjukhuset. 

Danmarks laboratorium på hjul. Foto: Henrik Petit

Kompletteringsutbildningen riktar 
sig till personer med utländsk 
biomedicinsk analytikerexamen 
eller motsvarande. Målgruppen  
är framförallt personer som har 
kommit till Sverige i samband 
med flyktingvågen under de två 
senaste åren. 

– Utbildningen skulle även
kunna vara aktuell för personer 
utbildade till biomedicinska 
analytiker i Europa. I vissa länder 
kan utbildningsnivån skilja sig åt 
något, som i exempelvis Tyskland 
och Spanien, och man kan behöva 
komplettera sin utbildning för att 
kunna arbeta i Sverige, säger 
Camilla Hesse, programansvarig 
för biomedicinska analytikerpro-
grammet vid Göteborgs universitet. 

Utbildningen kommer att ges 
vid fyra lärosäten: Göteborgs 
universitet, Uppsala universitet, 
Högskolan i Kristianstad samt 
Linköpings universitet. Utbild-
ningen är 90 hp lång och innehåller 

kurser i bland annat biomedicinsk 
laboratorievetenskap, molekylär-
biologi, verksamhetsförlagd 
utbildning och examensarbete. 

– Examensarbete har vi lagt till i
utbildningen för att personerna som 
läser kompletteringsutbildningen 
ska ha möjlighet att läsa vidare till 
en magister- eller masterexamen, 
säger Camilla Hesse.  

INTYG FÖR ANSÖKAN OM 
LEGITIMATION 
Efter genomförd utbildning 
kommer man att få ett intyg som 
ska användas för ansökan hos 
Socialstyrelsen om legitimation 
som biomedicinsk analytiker. 

De fyra orterna som ger kom-
pletteringsutbildningen har totalt 
60 studieplatser och det är ungefär 
så många som har sökt utbildningen. 
Utbildningen är framtagen i ett 
samarbete mellan de fyra lärosätena 
och det är samma behörighetskrav 

som gäller, och liknande studieplan. 
Personer med utländsk kandidat-
examen alternativt en tvåårig 
eftergymnasial utbildning eller 
motsvarande är behöriga att söka 
kompletteringsutbildningen. Dess- 
utom krävs det språkkunskaper i 
svenska och engelska. 

– Det har varit en utmaning att
hitta en lämplig behörighetsnivå. 
Dessa personer har olika bakgrund, 
kunskaper och erfarenheter. Utbild- 
ningen kommer att individanpassas 
till en viss del och tanken är att 
man ska kunna tillgodoräkna sig 
vissa moment beroende på vad 
man har för bakgrund. 

Camilla Hesse hoppas att 
verksamheterna ska kunna erbjuda 
även dessa studenter platser för 
verksamhetsförlagd utbildning.

- Förhoppningsvis kommer
kompletteringsutbildningen att 
leda till att dessa personer kommer 
ut i arbetslivet. Det ska bli spän-
nande att följa, säger hon. 

Kompletteringsutbildning för  
biomedicinska analytiker med 
UTLÄNDSK EXAMEN startar i höst 
Under ett års tid har Göteborgs universitet, tillsammans med tre andra lärosäten, 
arbetat på uppdrag av Utbildningsdepartementet med en kompletteringsutbildning för 
biomedicinska analytiker med utländsk examen. I höst står lärosäten redo att ta emot 
totalt sextio studenter. 

Koncerinköp söker offentlig upphandlare till 
område Diagnostik. Vi söker dig med laboratorie-
bakgrund, BMA eller motsvarande, erfarenhet 
från sälj- eller inköpssidan är meriterande.

Referensnummer: 2017/3682
Sista ansökningsdag: 2017-06-25

Vill du veta mer? Kontakta:
Valter Ceraolo, enhetschef tfn 0700-823337

Mer info och fler lediga tjänster hittar du på:
vgregion.se/jobb

HÄR FINNS NÄRHETEN
VI BRYR OSS OM DIG SOM GÖR SKILLNAD FÖR ANDRA

VI SKA BLI SVERIGES 
BÄSTA OFFENTLIGA ARBETSGIVARE

Koncernkontoret söker:

INKÖPARE

Danmarks laboratoriebuss väcker stort intresse utomlands
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yftet är att utvärdera provtagning-
ens roll vid test för förekomst av 
HPV. Visar det sig att självprov-
tagning ger lika säkra resultat 
avseende HPV-analys som 
professionell provtagning kan 

kvinnor ta sina prover hemma samtidigt 
som vi minskar belastningen på sjukvår-
den, säger Gabriella Lillsunde Larsson, 
leg. biomedicinsk analytiker och med. 
dr. vid Region Örebro län. 

Kvinnor i åldrarna 60 till 69 år kommer 
att bjudas in att delta i studien. Det är 
en åldersgrupp som tidigare inte har 
omfattats av det nationella screenings-
programmet för HPV och som hittills 

inte har studerats i tillräcklig omfattning. 
– Vi hoppas att kvinnorna i Örebro län
vill delta och därigenom vara med och 
hjälpa oss att förbättra screeningen för 
livmoderhalscancer, säger Gabriella 
Lillsunde Larsson.

KAN PROVTAGNING UTFÖRD AV  
BARNMORSKOR ERSÄTTAS MED 
EGENPROVTAGNING?
Vid besök hos barnmorskan för HPV-
screening kommer kvinnorna att bli 
erbjudna att göra ett kompletterande 
självtest hemma inom en vecka. Både 

EGENPROVTAGNING 
FÖR TEST AV HPV 
ska jämföras med provtagning hos barnmorskan 

Forskare i Örebro har fått medel för att utvärdera om egenprovtagning för 
testning av humant papillomvirus (HPV) fungerar lika bra som provtagning 
hos barnmorska. Något som kan effektivisera vårdprocessen och i förlängningen 
leda till ökat deltagande i screeningsprogrammet för livmoderhalscancer. 
Text: Jasenka Dobric

provet taget av barnmorskan samt 
det prov som tas hemma kommer 
sedan att analyseras med samma 
HPV-test. 

– Vi kommer även att utföra
genotypsbestämning av positiva 
HPV-prover för att se att vi kan 
fånga de högrisktyper associerade 
med adenocarcinom, den typ av 
cancer som relativt sett är vanligare 
i den äldre gruppen kvinnor, säger 
Gisela Helenius, molekylärbiolog och 
med. dr. vid Region Örebro län. 

I Sverige i dag deltar ungefär 80 
procent av alla kvinnor i åldrarna 
23 till 64 år i screeningsprogrammet 
för livmoderhalscancer. Det är även 
känt att förekomsten av cervixcancer 
är högre hos kvinnor som inte 
deltar i screeningen. 

– Vi hoppas att självprovtagning
ska visa sig vara lika bra som profes- 
sionell provtagning, och att det i 
framtiden kan bli standardiserad 

provtagningsmetod för alla kvinnor. 
Sedan hoppas vi att egenprovtag-
ning ska höja deltagandet i screen-
ingprogrammet och att vi kan 
förebygga fler fall av livmoderhals-
cancer. 

INFORMATION HAR STOR 
BETYDELSE 
Förutom utvärderingen av egen-
provtagning kommer forskargruppen 
också att genomföra enkätunder-
sökningar. Målet är att undersöka 
hur studiegruppen upplever 
information och kommunikation 
inom screeningsprogrammet, samt 
inställning till egenprovtagning. 
– Det är viktigt att vi har en
informationsmodell för screenings-
programmet som når ut till alla,
säger Gabriella Lillsunde Larsson.

Totalt kommer 8 000 kvinnor 
från Örebro län att bli erbjudna 

att delta i studien. Studien startar i 
höst och kommer att genomföras 
inom en treårsperiod. 

• Forskare vid Region Öre-
bro län har fått anslag 
på 5,5 miljoner kronor 
från Familjen Kamprads 
stiftelse för att undersö-
ka om egenprovtagning 
för HPV fungerar lika 
bra som professionell 
provtagning.

• Forskningsgruppen leds 
av Mats G Karlsson, 
överläkare och adjung-
erad professor. Gabriella 
Lillsunde Larsson och 
Gisela Helenius leder 
det tvärvetenskapliga 
teamet i rollen som 
projektledare.

Gabriella Lillsunde 
Larsson

”Vi hoppas att självprov- 
tagning ska visa sig vara 

lika bra som professionell 
provtagning, och att det  

i framtiden kan bli  
standardiserad provtag-

ningsmetod för  
alla kvinnor.”

S



En lyckad befruktning blir till 
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början följde jag alla behand-
lingar noga. Ledde de till en 
graviditet blev det en guldstjärna 
i blocket. I dag räknar jag inte 
alla lyckade behandlingar men 
det rör sig om några stycken 

varje vecka, berättar Cecilia Ålsjö. 
Hon är biomedicinsk analytiker 

och embryolog, och arbetar på 
Reproduktionscentrums laborato-
rium vid Akademiska sjukhuset. 
Ett arbete som består av både 
laborativt arbete, patientkontakt 
och ett tätt samarbete bland annat 
med barnmorskor, läkare och 
kuratorer på avdelningen. 

– Vi arbetar tillsammans och
alla är en viktig del i teamet. Det 
är en stor fördel, säger Cecilia 
Ålsjö.  

ARBETE I TVÅ LAG 
Arbetet på Reproduktionscentrums 
laboratorium kräver noggrann 
planering och fördelas mellan två 
lag. Det ena laget arbetar med 
spermier och det andra med ägg.

Personalen på spermielabora- 
toriet har direktkontakt med män 
som kommer för att lämna spermie- 
prover. Dessa prover lämnas inför 
en provrörsbefruktning, utredning 
eller för nedfrysning i de fall en 
medicinsk behandling kan påverka 
mannens fertilitet i framtiden.

– Spermier som kommer att
användas för provrörsbefruktning 
prepareras och man får då fram de 
spermier som har god morfologi 
och simförmåga, förklarar Cecilia 
Ålsjö. 

Samtidigt tas äggen ut från kvinnan 
och inkuberas. På eftermiddagarna 
jobbar sedan laboratoriepersonalen 
med att sammanföra ägg och sper- 
mier så att en befruktning kan ske. 

– Befruktningen kan ske på
två olika sätt. Vid tillräckligt antal 
spermier med god rörlighet 
tillsätter vi cirka 150 000 spermier 
till odlingsskålen med äggen, och 
spermierna får befrukta äggen 
själva. Vid lågt antal spermier eller 
nedsatt kvalitet gör vi en mikro- 
injektion och för spermien med 
nål in i ägget, säger Cecilia Ålsjö. 

LYCKAD BEFRUKTNING KAN 
SES NÄSTA DAG 
Dagen efter befruktningen kon-
trolleras äggen. Det går endast att 

Varje vecka resulterar deras arbete i graviditeter hos ofrivilligt barnlösa par och ensamstående.  
Något som efter närmare femton års arbete på Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset 
fortfarande ger Cecilia Ålsjö gåshud. 
Text: Jasenka Dobric

se om ett ägg har blivit befruktat 
under ett visst antal timmar. 

–Tittar man exempelvis på
äggen dag tre efter befruktningen 
kan det vara svårt att skilja ett 
befruktat ägg från ett obefruktat. 
Därför gör vi sorteringen dag ett. 
De embryon som sedan har bäst 
chans att leda till en graviditet 
återförs efter tre till fem dagar, 
förklarar hon. 

Finns det flera embryon av god 
kvalitet fryses de ner för använd-
ning vid ett nytt IVF-försök, eller 
för eventuell syskonbehandling. 

Cecilia Ålsjö är också donator-
ansvarig vid Reproduktionskliniken 
och sköter all kontakt mellan 
laboratoriet och spermiedonatorer. 
Bland annat håller hon ordning på 
hur många graviditeter en sperma-
donator har gett upphov till. I 
Sverige finns en rekommenderad 
gräns på sex mottagarfamiljer per 
spermadonator. 

– Donatorer får komma och
lämna spermier vid 15 till 30 
tillfällen. Just nu har vi kö till 
donationsbehandlingar och vi 
behöver fler spermadonatorer, 
berättar Cecilia Ålsjö. 

EMBRYOLOG AV EN SLUMP 
Cecilia Ålsjö blev embryolog av en 
slump. Hon hade hunnit arbeta på 
Klinisk mikrobiologi i två år när 
hon bestämde sig för att söka 
jobbet på Reproduktionskliniken. 

Embryologcertifieringen, som 
är gemensam för hela Europa, fick 
hon efter flera års praktisk erfaren-
het av arbete på IVF-laboratorium, 
samt ett års intensiva studier som 
omfattar flera kurser. 

– Certifieringen får man först
efter en godkänd tentamen. Själv 
skrev jag en sådan tentamen i 
München för några år sedan. 

Under sina femton år på 
kliniken har hon kunnat följa den 
snabba utvecklingen som sker inom 
området, där tekniken ständigt 
förfinas och metoderna optimeras. 
Dessutom är de etiska frågeställ-
ningarna kring assisterad befrukt-
ning ständigt närvarande. 

– I dag har vi exempelvis inkuba- 
torer med kamera som tar kort på 
ägget var tjugonde minut. Det gör 
att vi kan följa hela utvecklingen, 
från befruktning till blastocyt. Vi 
diskuterar ofta de etiska aspekterna 
i vårt jobb på avdelningen. Vi är 
alla väldigt engagerade men kan ha 
olika åsikter, säger Cecilia Ålsjö. 

STOR GLÄDJE ATT HJÄLPA 
OFRIVILLIGT BARNLÖSA 
Det händer ibland att personalen 
på Reproduktionscentrum får se 
bebisar som är resultat av deras 
arbete. Den glädjen man känner  
i sådana situationer är svår att 
beskriva, berättar Cecilia Ålsjö.

– Det är helt fantastiskt när
man tänker att det började här i  
en skål som jag har burit i handen. 
Och jag kan fortfarande vara 
nyfiken på väg till jobbet dagen 
efter en svår mikroinjektion, trots 
att jag hållit på med detta i så 
många år. Men det är viktigt att 
bära med sig vetskapen om att 
man kan tekniken och har gjort 
allt rätt även de gånger befrukt-
ningen misslyckas. Det är också  
en del av vårt jobb. 

” Jag kan fortfarande vara  
nyfiken på väg till jobbet dagen 
efter en svår mikroinjektion.”

I
Cecilia Ålsjö

leg. biomedicinsk  
analytiker och embryolog 

tycker att det är en  
stor glädje att hjälpa  

ofrivilligt barnlösa.



Tillsammans räddar vi liv.

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

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

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

verksamhet? Kontakta oss för fri demonstration. 

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



KARRIÄR KARRIÄR 
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KARRIÄRTRÄDE T:

Finns det bara en karriärväg för legitimerade biomedicinska analytiker eller kan vi tänka 
större? Inspirerade av danska yrkesförbundets (dbio) karriärträd bad vi Anna Dieden,  
universitetsadjunkt, och Petri Gudmundsson, lektor, verksamma vid Malmö högskola,  
att dela med sig av sina tankar om olika utvecklingsvägar för biomedicinska analytiker.

KARRIÄRTRÄDETS STAM 
– Det vi som biomedicinska  
analytiker har gemensamt 
Alla biomedicinska analytiker har en 
kandidatexamen (eller motsvarande) 
och legitimation. Examen är ett bevis 
på gemensam högskolekompetens och 
akademisk nivå med formaliserat inne- 
håll, användbara både i ett nationellt 
och internationellt perspektiv. Legitima- 
tionen är ett bevis på att biomedicinska 
analytiker har rätt kompetens och 
kunskap samt är lämpliga för arbetet 
inom hälso-och sjukvården. 

Vårt huvudområde, biomedicinsk 
laboratorievetenskap, kan möjligtvis 
sammanfattas i kärnkompetenserna 
medicin, teknik och kvalitet. Det är 
sedan ur denna kunskap och kompe-
tens vi hämtar vår näring under såväl 
grundutbildningen som karriären. 

KARRIÄRTRÄDETS FRUKTER 
– Inspiration för olika framtida 
vägar och uppgifter att mogna  
och utvecklas i 
Kompetensutveckling  Kompetens-
utveckling kan se olika ut. Exempel på 
kompetensutveckling är yrkesarbete, 

akademiska studier, kurser, konferenser, 
egenstudier, metodutveckling, hand- 
ledning, undervisning, engagemang  
i yrkesföreningar, Journal club med 
flera. Tänk på att hålla dig uppdaterad 
kring vilka kurser som diverse föreningar 
ger runt om i landet och låt inte 
ekonomin hindra dig. Det kan finnas 
stipendier att söka och en dörr är inte 
låst bara för att den är stängd.

En brist inom vårt yrke är att Sverige 
saknar ett nationellt system för doku- 
mentation av kompetensutveckling av 
landets biomedicinska analytiker. En 
del dokumentation sker lokalt men är 
ofta inte heltäckande. Möjligtvis är en 
reglerad specialistutbildning ett steg i 
en riktning mot att ha tydligt doku-
menterade kunskaper. En sådan utbild- 
ning skulle kunna möjliggöra en ny 
typ av tjänst, där både formaliserad 
ökad kunskap skulle ge arbetsuppgifter 
med högre ansvar och därmed även 
högre lön.  

Forskning  Det formella akademiska 
spåret inom vetenskaplig utveckling 
går i dag via en magister- eller master- 
examen, där både ämnes- och veten-
skapskompetens utökas till en forskar- 

utbildning (doktorandutbildning), 
som efter försvarad avhandling ger en 
doktorsgrad. Om man därefter fortsätter 
att bedriva forskning och utbildning 
kan kriterierna för docentur respektive 
professur uppfyllas och efter prövning 
erhållas.

Att delta och genomdriva forsk-
ning behöver dock inte alltid göras på 
ett traditionellt sätt. Vi vill uppmuntra 
dig som biomedicinsk analytiker att  
ta för dig. Finns det någon metod på 
avdelningen som du upplever att 
behöver förbättras eller jämföras med 
en annan metod? Gör en studie och 
skriv en vetenskaplig artikel. 

Vår kompetens och vårt perspektiv 
behövs inom forskning. Du behöver 
inte doktorera bara för att du skriver 
en artikel, även om det kan bli ett steg 
på vägen. Det viktiga med vetenskap är 
inte titlar, utan ny och förbättrad kun- 
skap. Dessutom kan det vara roligt 
under resans gång, så var kreativ, ta 
för dig och haka på. Inkludera och 
medförfatta!

Ledarskap  Kanske märker du att du 
dras till personalfrågor? Det finns bio- 
medicinska analytiker som arbetar 

Vidare möjligheter för 
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER

som avdelningschefer på sjukhus eller 
laboratoriechefer inom industrin. På 
universitet kan du arbeta som program- 
ansvarig, eller studierektor inom bio- 
medicinska analytikerutbildningen. 
Handledarskap är också en form av 
ledarskap. Somliga kliniker har 
kliniklärare, och kvalitetssamordnare 
samt projektledare (för exempelvis 
ackreditering på kliniken) är andra 
former av ledarskap. 

Undervisning  Biomedicinska ana- 
lytikerprogrammet finns på flera hög- 
skolor och universitet runt om i landet. 
För att arbeta som adjunkt inom bio- 
medicinsk laboratorievetenskap krävs 
en magisterexamen inom området och 
för att vara lektor ska du ha disputerat. 
Om det inte finns någon tjänst att söka 
men du ändå vill undervisa kanske du 
kan kontakta universitet och höra om 
det finns något område där du kan bistå 
med dina kunskaper och erfarenheter. 
Dessutom kan du utbilda dig för att 
handleda och undervisa i det samman- 
hang där du befinner dig, för kollegor 

eller industri, nationellt eller interna-
tionellt. 

Tänk på att man tränas genom att 
göra det. Att dela och diskutera ett 
intressant patientfall med kollegor på 
ett lunchmöte är givande både för dig 
och dina kollegor.

Interprofessionell samverkan    
Biomedicinska analytiker är viktiga 
där de arbetar utifrån sina unika och 
värdefulla kompetenser och kunskaper 
inom medicinsk diagnostik, samt 
forskning och utveckling inom dessa 
områden. Det innebär att vi behöver 
vara, eller bli, resurser i alla samman-
hang för att kunna bidra tillsammans 
med de övriga professionerna.

 

DISKUTERA OCH LÅT ER INSPIRERAS
Varför inte diskutera med dina kollegor med detta som utgångspunkt, för att uppmuntra 
och stödja varandra i det vi drömmer om eller längtar efter? Fråga dig själv och varandra: 

Inter- 
professionell 

samverkan

Undervisning

Forskning

Ledarskap

Arbetsområden

Specialisttjänst

Utomlands

Kompetens-
utveckling

LEGITIMATION
KANDIDAT

KVALITET
MEDICIN TEKNIK

”Rötterna visar att det inte finns någon konkurrens mellan olika 
yrkesgrupper och frukterna att det inte finns någon konkurrens 
mellan biomedicinska analytiker”

Anna Dieden, universitetsadjunkt vid Malmö högskola. 

”Vi vill uppmuntra dig som biomedicinsk analytiker att ta för dig. 
Vår kompetens och vårt perspektiv behövs inom forskning så var 
kreativ, ta för dig och haka på”

Petri Gudmundsson, lektor vid Malmö högskola.

• Vilka frukter ser du hos dina kollegor?

• Vilka frukter vill du fördjupa hos dig själv?

• Hur kan det bli möjligt för dig och andra?

• Lämnar man någonsin skolbänken?



ortfarande kan jag känna 
tacksamhet till sjuksköter-
skan som förstod hur farlig 
denna sjukdom skulle vara 
för min son. Av medicinska 
skäl var det inte möjligt för 

honom att få skydd mot mässling 
förrän nästan ett år senare. 

Denna upplevelse har väckt 
flera etiska funderingar hos mig; 
som förälder, som samhällsmed-
borgare, som politiker och som 
legitimerad vårdpersonal. 

BARNETS BÄSTA BÖR STÅ I FOKUS 
Som förälder är min skyldighet att se 
till mitt barns bästa. Visserligen ger 
tillåtelse till vaccination tillåtelse 
till att barnet får uppleva smärta. 
Men denna åtgärd kan anses god- 
tagbar, då den är ringa och utförs 
för att undvika framtida sjukdoms- 
tillstånd som kan medföra allvarliga 
komplikationer. Här är en viktig 
etisk princip självbestämmande. 

För att kunna fatta ett självständigt 
beslut måste individen kunna förstå 
vad beslutet handlar om och nytta 
och risker med de olika alternativen. 
Eftersom vaccination sker tidigt  
i livet blir det vårdnadshavarens 
uppgift att se till barnets bästa. 
Små barn kan ju inte själva säga 
om de vill ha skydd för eventuell 
sjukdom eller inte. Beslutet för- 
svåras av att alla inte får sjukdomen 

Ett etiskt (in)stick
Jag tittar på min äldste son. Han är stor nu. Men en gång var han liten, inte ens året,  

och satt medtagen i mitt knä på akuten. Som en våtvarm trasa. Jag minns  
hur min oro växte för varje ansträngt andetag. Vi satt i ett särskilt barnväntrum.  

En familj med ett betydligt äldre barn var på väg för att göra oss sällskap. De hindrades  
av en sjuksköterska. De fick absolut inte komma nära: Deras barn hade mässling.

Av: Åsa Gyberg-Karlsson, medlem i IBL:s Etiska kommitté 

och det är också svårt att förutse 
hur sjukdomen kommer drabba 
det enskilda barnet. Men är det i 
detta fall någon skillnad mellan att 
förebygga och att behandla? Få 
föräldrar skulle neka behandling 
om barnet väl är sjukt, även om 
barnet inte kunde säga sin åsikt. 
Skulle det ändå vara etiskt riktigt 
att vänta tills barnet självt skulle 
kunna bestämma när det gäller 
vaccinationer? Tveksamt eftersom 
med tiden har ju själva funktionen 
med vaccinet spelat ut delar av sin 
roll och barnet kanske blivit svårt 
sjuk. Det är viktigt att komma 
ihåg: att inte välja är också ett val.

EN POSITIV BIEFFEKT ÄR  
MINSKADE SAMHÄLLSKOSTNADER
Som förälder, med ett infektions-
känsligt barn, var det svårt att inte 
känna ett uns av ilska över de som 
inte vaccinerat sitt barn. Som utsatte 
mitt barn för fara (även om jag inte 
visste anledningen till varför). Vi 
talar ofta om den flockimmunitet 
som uppstår vid hög täckningsgrad. 
Den vinst de få barn som inte kan 
vaccineras av något skäl, eller inte 
ännu fått vaccination, får om till- 
räckligt många vaccinerar sig. Detta 
argument har dock etiska komplika- 
tioner om vi har barnets bästa i 
fokus: Är det riktigt att använda 
ett barn som medel för andras 
skull? Är det inte så att vaccination 
i första hand bör motiveras som 
det bästa ur det enskilda barnets 
eget perspektiv? Och skyddet av 
riskgrupper en synnerligen väl-
kommen bieffekt?

En annan positiv bieffekt är 
minskade samhällskostnader (kost- 

nadseffektivitet). Både vad gäller 
minskat behov av sjukvård för 
förhindrad sjukdom, men också 
produktionsbortfall, exempelvis 
VAB. De minskade kostnader 
skulle kanske till och med göra att 
pengar som sparas skulle kunna gå 
till andra grupper i behov av vård. 
Det är argument som tilltalar sam- 
hällsmedborgaren i mig. Men åter- 
igen: vi får inte glömma människo- 
värdet och att det är barnets bästa 
som sig självt, inte som verktyg för 
något annat, som bör stå i fokus.

MÄNNISKOVÄRDESPRINCIPEN  
OCH BEHOVS- OCH  
SOLIDARITETSPRINCIPEN
I min roll som politiker har jag 
Prioriteringsplattformen* att ta 
hänsyn till: Först människovärdes-
principen – vem du är och vad  
du är ska inte ha betydelse. Med 
detta perspektiv blir rättvisa ett 
argument för att föra in ett vaccin 
i allmänna vaccinationsprogrammet: 

”Som legitimerad vårdpersonal 
funderar jag kring om jag alltid  

bär min yrkesroll.”
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de som har kunskap och ekono-
miska resurser kan själva ordna 
vaccination. Medan samhället  
via BVC når stora grupper och  
en kostnadsfri vaccinering innebär 
att ekonomi inte blir avgörande. 

Nästa princip är behovs- och 
solidaritetsprincipen – störst behov 
först. Här blir argumentationen mer 
komplex: Trots att sjukdomen kan 
få stora konsekvenser för barnet; 
går det att hävda behovsprincipen 
när vi talar om vaccinationer? Dels 
kan här frågan om behov innebära 
att olika vaccin ställs mot varandra, 
men också att vaccination i sig sätts 
mot andra behov inom sjukvården. 
Det är en av de avvägningar sam- 
hället (politiken) måste göra. I 
Sverige har vi ansett och beslutat 
att det allmänna vaccinationspro-
grammet är viktigt ur ett folkhälso- 
perspektiv.

INFORMATION VI GER SKA VARA 
SAKLIG OCH ÖVERENSSTÄMMA  
MED AKTUELLT KUNSKAPSLÄGE
Som legitimerad vårdpersonal 
funderar jag kring om jag alltid 
bär min yrkesroll. Om den etiska 
kod och de föreskrifter som är 
kopplade till mitt yrke gäller  
även utanför min kvalitetssäkrade 

arbetsplats. Hur långt sträcker sig 
vårt ansvar för att respekten för 
professionen upprätthålls genom 
att agera med ärlighet, integritet 
och pålitlighet, som är en del av 
vår yrkesetiska kod som biomedi-
cinska analytiker? I vår yrkesroll  
är det viktigt (och självklart) att 
information vi ger är saklig och 
överensstämmer med det aktuella 
kunskapsläget. Men när vi kommer 
hem kan det då tolkas in i vår etiska 
kod och vårt yrkesansvar, att inte 
sprida exempelvis felaktiga artiklar 
om vaccination? 

De vaccin som ingår i det all- 
männa vaccinationsprogrammet 
har genomgått vetenskapliga 
studier. Med goda evidens har en 
avvägning gjorts mellan risken  
(ex. biverkningar) och nyttan 
(frekvens och svårighetsgrad av 
sjukdom). Biomedicinska analytiker 
har varit en del i detta arbete. Har 
utifrån vårt yrkes unika kunskap 
och kompetens tagit ansvar för att 
bidra till hälsa, välbefinnande och 
samhällets utveckling. Har varit  
en del i att de vaccinationer som 
ingår i vaccinationsprogrammet 
kan motiveras sett ur barnets 
perspektiv med god evidens som 
beslutstöd. Oavsett vilken roll vi 
själva har när vi argumenterar.

Forma Steri-Cycle CO2 
inkubatorer, i160/i250

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

•	 Steri-Run	hetluftsterilisering	+180°C		
av	odlingskammaren

•	 Odlingskammare	av	rostfritt	stål	eller		
100%	massiv	koppar

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

•	 HEPA	filtrerad	luft	i	odlingskammaren
•	 Staplingsbara

Forma -86°C frysar  
88000 serien

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

08-590	962	00				www.ninolab.se

Den bästa miljön för dina proverETIK

Åsa Gyberg-Karlsson
Leg. biomedicinsk 

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

IBL:s Etiska kommitté. 

Foto: Alexander Giselsson

FOTNOT : 
*Prioriteringsplattformen: 
Prioriteringsplattformen antogs av 
riksdagen 1997 med målsättningen 
att främja god vård på lika villkor 
för hela befolkningen. Principerna 
i denna etiska plattform utgör 
kärnan i riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar inom hälso- och sjuk-
vården. Den har tre grundläggande 
och rangordnade etiska principer: 
människovärdesprincipen, behovs- 
och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen. 



SPECIALISTUTBILDNING FÖR  
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
VAD? Arbete för inrättandet av en 
nationellt reglerad specialistutbild-
ning för biomedicinska analytiker 
kommer att fortsätta att vara i 
fokus.

HUR? IBL kommer att fortsätta 
samarbeta med Vårdförbundet 
kring nationellt reglerad specialist-
utbildning för biomedicinska 
analytiker och akademisk specia-
listtjänstgöring. Påverkansarbetet 
sker i kontakt med utbildare, 
arbetsgivare och myndigheter. 

KURSVERKSAMHET MED 
EFTERFRÅGADE KURSER FÖR  
ALLA INRIKTNINGAR 
VAD? IBL vill bidra till kompe-
tensutveckling genom att anordna 
föreläsningar, kurser, konferenser 
och workshops för biomedicinska 
analytiker.

HUR? För perioden 2017–2019 
planeras minst fyra kurser per år. 
Under 2018 planeras också en 
nationell konferens, Diagnostikfo-
rum. IBL kommer att fortsätta sitt 
arbete med det etiska arbetsmate-
rialet för biomedicinska analytiker 
genom att erbjuda etikluncher på 
arbetsplatser samt utbilda biome-
dicinska analytiker i att hålla i 
etiska reflektioner. 

BIDRA TILL ATT SYNLIGGÖRA YRKET 
VAD? IBL vill bidra till att öka 
kunskapen om professionen och 
arbeta för att synliggöra yrket, 
detta både inom hälso- och 
sjukvården och andra verksamhets-
områden, samt i samhället i stort. 

HUR? Organisationen kommer 
att fortsätta att föra en aktiv dialog 
med medlemmar, arbetsgivare, 
diagnostikindustrin, myndigheter 
och andra intressenter. Vi kommer 
att fortsätta att utveckla hemsidan 
samt engagera de nyrekryterade 
kontaktombuden över hela landet. 
Man kommer bland annat att arbeta 
med information till studenter och 
stödja och uppmärksamma utåt- 
riktade aktiviteter, exempelvis på 
den internationella biomedicinska 
analytikerdagen. Fortsatt samarbete 
med systerorganisationer ger IBL 
möjlighet att påverka frågor som 
rör professionen på EU-nivå men 
också globalt.

KURSVERKSAMHET OCH ATT  
SYNLIGGÖRA YRKET  

– så ska IBL arbeta de kommande åren 
IBL arbetar aktivt med att följa och påverka utvecklingen inom huvudämnet  

biomedicinsk laboratorievetenskap. Det gör vi genom att bevaka utbildning, forskning,  
samhällsförändringar och arbetsplatsstrukturer, både nationellt och internationellt. 

3 viktiga 
frågor 

IBL:S AGENDA IBL:S AGENDA 
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Grattis till vinnarna av påskgodis 
i IBL:s 15 april tävling

GILLA VÅR SIDA 
PÅ FACEBOOK
Vi finns på Facebook – IBL –  
Institutet för biomedicinsk labora-
torievetenskap. Där kan du följa 
organisationens aktiviteter, få infor-
mation om kurser och stipendier, 
tidningen Laboratoriet och mycket 
mer. Glöm inte att gå in på sidan 
och gilla den!

TILLDELADE  
STIPENDIER 2017 
Amaya Campillay Lagos,  
leg. biomedicinsk analytiker på 
Molekylärdiagnostik, Universitets-
sjukhuset Örebro, har tilldelats  
4 500 SEK för deltagande vid  
Mikrobiologiskt vårmöte i  
Karlskrona, 16 –18 maj 2017.

Linda Svensson,  
leg. biomedicinsk analytiker på 
Statens veterinärmedicinska 
anstalt (SVA), har tilldelats 11 000 
SEK för deltagande med poster 
vid 19th International Workshop 
Campylobacter, Helicobacter and 
Related Organism (CHRO) i Nantes, 
Frankrike, 10–14 september, 2017.

*Utdelning av stipendier sker 2 ggr/år.

JORGE HERNANDEZ, LÄNSSJUKHUSET KALMAR 
Som biomedicinsk analytiker vill jag slå ett 
slag för den sista kontinenten som är fri från 
antibiotikaresistens, Antarktisk. Det kan 
vara enda chansen för mänskligheten att 
hitta nya antibiotikamolekyler i den vilda 
naturen om människan inte förstör den 
källan innan. Jag vill symbolisera hoppet 

om att hitta lösningen på antibiotikagåtan med dessa fina varelser, 
pingviner. Till skillnad från andra vilda fåglar bär pingviner fortfarande 
inte på antibiotikaresistenta bakterier men dessa har man börjat hitta i 
havsvatten i anknytning till mänsklig aktivitet på den kalla kontinenten.

MARIANNE THYNELIUS, 
KLINISK KEMI, NORRLANDS 
UNIVERSITETSSJUKHUS, 
UMEÅ

EVIDENSIA SPECIALISTDJURSJUKHUSET 
HELSINGBORG 
Evidensia Specialistdjursjukhuset 
Helsingborg som har, som första 
djursjukhus i Sverige, börjat med 
ASP (antimicrobial stewardship). 
Tillsammans med veterinärer anpassar 
vi våra resistensmönster. Vår roll  
som biomedicinska analytiker är att 
endast svara ut relevant antibiotika 
för aktuell bakterie. Målet är bland 
annat att minska resistensen hos vår 
lokala bakteriepopulation. 

NORDISK KONGRESS I FINLAND
Den nordiska kongressen-NML kommer att hållas i Helsingfors den 
5–7 oktober. Programmet kommer bland annat att innehålla block 
inom hematologi, allergi, immunologi, molekylärbiologi och kvalitet. 
För mer info och program: www.nml2017.fi/

Så beskrev vinnarna biomedicinska analytikers roll kring temat 
antibiotikaresistens i dagens eller framtidens laboratorium. 
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IBL:S ÅRSMÖTE IBL:S ÅRSMÖTE 

Under årsmötet blev Agneta Collinder omvald som IBL:s ordförande 
och tre nya ledamöter har tagit plats i organisationens styrelse: 
Meriana Findakly, Roine Hernbrand och Mandana Österlund 
Berenji. 

Maysae Quttineh, Gabriella Lillsunde Larsson och Jennifer 
Arnqvist är sedan tidigare ledamöter i IBL:s styrelse och fick under 
årsmötet förlängd mandattid. 

Vice ordförandeposten tas över av Gabriella Lillsunde Larsson 
efter Maysae Quttineh som har varit IBL:s vice ordförande de senaste 
tre åren. Hon tar nu över posten som styrelseledamot i Equalis 
styrelse efter Agneta Colliander. 

Hela styrelsen har mandattid som utgår 2019. 
Kontaktuppgifter till IBL:s samt sektionernas styrelser hittar du på 

ibl-inst.se

IBL:S NYA STYRELSE

AGNETA COLLIANDER
Ordförande 

Leg. biomedicinsk analytiker,  
biträdande verksamhetschef  
Laboratoriemedicin Örebro Län

MAYSAE QUTTINEH 
Ledamot 

Leg. biomedicinska analytiker, 
Mikrobiologen, metodspecialist, 
Länssjukhuset Ryhov 

GABRIELLA LILLSUNDE 
LARSSON 
Vice ordförande 

Leg. biomedicinsk analytiker, 
PhD, Universitetssjukhuset 
Örebro 

JENNIFER ARNQVIST 
Ledamot 

Leg. biomedicinsk analytiker, 
Transfusionsmedicin, Norrlands 
universitetssjukhus 

ROINE HERNBRAND
Ledamot 

Leg. biomedicinsk analytiker, 
verksamhetschef Laboratorier 
för närvård och preanalys, 
Karolinska Universitetslabo-
ratoriet

MANDANA ÖSTERLUND 
BERENJI
Ledamot 

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

MERIANA FINDAKLY 
Ledamot 

Leg. biomedicinsk analytiker,  
Tf. enhetschef, MSc, Adj. klinisk 
adjunkt, Klinisk Immunologi /
Transfusionsmedicin, Söder-
sjukhuset

Styrelsen för Sektion för klinisk kemi 
och transfusionsmedicin 

MAUD ANDERSSON

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, 
sektionsledare benmärgslabb,  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

EWA GRÖNVALL

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, 
Gävle sjukhus 

EWA MARTIN 

Leg. biomedicinsk Analytiker, Klinisk Kemi/
Transfusionsmedicin, Skellefteå 

ANNA-LENA HENRIKSSON
Ordförande/sammankallande 

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, 
sektionssamordnare Preanalys/labora-
torieinstruktör, Östersunds sjukhus

Styrelsen för Sektion för Klinisk fysiologi

ANDREAS MALMGREN 
Ordförande/sammankallande 

Leg. biomedicinsk analytiker/MSc, dok-
torand inom klinisk medicin med inriktning 
klinisk fysiologi, Lunds universitet; Klinisk 
fysiologi och nuklearmedicin, VO Bild och 
funktion, Skånes universitetssjukhus

ANNA DIEDEN 
Leg. biomedicinsk analytiker,  
universitetsadjunkt, Hälsa och  
samhälle, Malmö Högskola

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

ANN JOHANSSON 
Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk 
fysiologi, Sahlgrenska universitets- 
sjukhuset - Östra sjukhuset

IBL:s styrelse
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet, 
som är IBL:s högsta beslutande 
organ, att se över förslaget till 
stadgeändringen om att endast 
betalande medlemmar är valbara 
till förtroendeuppdrag inom IBL. 
Detta skulle innebära att studerande- 
medlemmar, som under studietiden 
har gratis medlemskap i IBL, inte 
har möjlighet att exempelvis bli 
valda till styrelseledamöter. 

Årsmötet antog förslaget om att 
det är IBL:s och sektionernas 
styrelser som föreslår antal styrelse-
ledamöter för valberedningen. 
Valberedningen är gemensam för 
de olika styrelserna. 

Det bestämdes även att IBL:s 
och sektionernas årsmöten ska ske 
samtidigt. För närvarande har IBL 
två sektioner: Sektion för klinisk 
kemi och transfusionsmedicin 
(SKKT) och Klinisk fysiologi. 

Under årsmötet fick också Årets 
biomedicinska analytiker och 
Decenniets biomedicinska ana- 
lytiker motta sina priser.

I samband med Kvalitetsdagen i 
Stockholm höll IBL sitt 22:a årsmöte.

Elin Svensson, Årets biomedicinska analytiker i kategorin klinisk 
fysiologi, mottar utmärkelsen av IBL:s ordförande Agneta Colliander. 
Mikaela Kinnunen är Årets biomedicinska analytiker i kategorin 
laboratoriemedicin. 

 Michel Silvestri, Lena Morgan och Kristina Malm Janson är Decenniets biomedicinska 
analytiker. De prisas för sitt mångåriga arbete som år 2006 ledde till att biomedicinsk 
analytiker blev ett legitimerat yrke.

Prisutdelning och nya förslag  
på IBL:S ÅRSMÖTE
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KURSERKURSER

MALARIA OCH ANDRA  

BLODPARASITER 

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

KURSLEDARE Jessica Ögren & Christine Stenström
DATUM 11-12 september 
PLATS Karolinska universitetssjukhuset, Solna 
ANTAL DELTAGARE Max 20 deltagare 
PRIS 7 300 kr. Medlem i IBL 6 300 kr.  
ÖVRIG INFORMATION Boende ingår inte i avgiften.  
Vi rekommenderar Elite Palace Hotel då hotellet  
ligger både nära Karolinska universitetssjukhuset  
och restaurangen där kursmiddagen  
kommer att serveras.

HANDLEDNING  
UNDER  
VERKSAM-
HETSFÖRLAGD  
UTBILDNING 
Handledning bygger på en 
gemensam bearbetning av 
studentens erfarenheter i syfte 
att uppnå kompetensutveck-
ling. IBL anordnar denna kurs 
för dig som handleder biomedi-
cinska analytikerstudenter. Vi 
kommer att ta upp begrepp 
som handledarrollen, lärande 
och lärstilar, etisk reflektion, 
lagar och författningar samt 
utvärdering och bedömning 
utifrån kursmål. Under kursen 
kommer det att ges mycket 
utrymme för diskussion och 
reflektion över dina egna och 
andra kursdeltagares erfaren- 
heter av handledning.  

KURSLEDARE Gabriella Lillsunde 
Larsson & Maysae Quttineh
DATUM Oktober 2017  
PLATS Jönköping (preliminärt)  
ANTAL DELTAGARE Max 30 deltagare 
PRIS Vi rekommenderar att fler  
deltagare från samma arbetsplats 
deltar i kursen.
EN DELTAGARE 6 700 kr.  
Medlem i IBL 5 900 kr.
TVÅ DELTAGARE 10 000 kr  
(andra deltagaren får 50 %  
rabatt på kursavgiften).
TRE DELTAGARE 13 400 kr  
(tredje deltagare deltar gratis).

SVAMP- 
DIAGNOSTIK 
Kursen riktar sig till dig som 
behöver kompetensutveckling 
inom svampdiagnostik. Den 
syftar till att ge en ökad teore-
tisk och praktisk kunskap  
om provtagning, preanalytiska 
faktorer, metodik för artiden-
tifiering och den kliniska 
relevansen. Kursen kommer  
att innehålla en del praktiska 
moment och mycket utrymme 
för diskussion kring olika 
patientfall.  

DATUM Våren 2018 
PLATS Stockholm

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. 

KURS I URINSEDIMENT 
Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker och andra professioner 
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 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 Hösten 2017 
PLATS Karlskrona (preliminärt) 
ANTAL DELTAGARE Max 20 
deltagare 
PRIS 3 000 kr.  
Medlem i IBL 2 500 kr.



IBL KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2017 OCH 2018 

HÖSTEN 2017
IBL-kurs 
Kurs i urinsediment
Karlskrona (preliminärt) 

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

20-21 SEPTEMBER
Kurs i praktiskt bakteriologi  
(veterinärmedicin)
Uppsala

21-22 SEPTEMBER
Equalis användarmöte
Endokrinologi 
Stockholm 

OKTOBER 
IBL-kurs
Handledning under verksam-
hetsförlagd utbildning 
Jönköping (preliminärt) 

5-7 OKTOBER
NML- kongress
Helsingfors 

12 OKTOBER 
EPBS-konferens 
Biomedical Scientists Adding 
Value to the Health Care System
Salzburg

19-20 OKTOBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser
Uppsala

25 OKTOBER
Equalis användarmöte 
Transfusionsmedicin
Stockholm 

9-10 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi
Arlanda

14 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Arbets- och lungfysiologi
Stockholm

15-16 NOVEMBER 
Equalis användarmöte
Molekylärdiagnostik
Uppsala

21 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin
Stockholm 

2018
VÅREN 2018
IBL-kurs 
Svampdiagnostik
Stockholm 

 NÄSTA NUMMER AV

Kommer 4 september

Trevlig sommar ÖNSKAR VI PÅ IBL

För mätning av 
laktat i helblod

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

1.  13 sekunder mättid. 2.  CV% 2,4–3,6% i intervallet 2,2–31,7 mmol/l   
3.  Erbjuder ett konfi gurerbart handhavande samt en enkel Xpress-version

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

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

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

NYHET!
För mätning av 
laktat i helblod

Kontakta oss för mer info: 
1.  13 sekunder mättid. 2.  CV% 2,4–3,6% i intervallet 2,2–31,7 mmol/l   
3.  Erbjuder ett konfi gurerbart handhavande samt en enkel Xpress-version

med endast 0,6 µL blodvolym.

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

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

Statstrip LAC Connectivity Meter

LAC

System för 
patientnära 

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

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

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

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

Sakura Finetek Sweden AB

vip6ai.sakura.eu 

sakura@sakura.eu

Tissue-Tek VIP 6 AI erbjuder dig:

• Förtroende via guld standard teknologi 

• Utmärkta kvalitativa resultat baserade på 

validerade protokoll

• Exceptionellt säkerhet för patientprov och 

personalen

• Enastående tillförlitlighet och livslängd

CONTINUOUS INNOVATION FOR PATHOLOGY

Til l i t  t i l l  guld standard teknologi

SAF-65263-en-US-0117-1  1 06-01-2017   09:20:09
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POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

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

Ingen DNA extraktion
Inga manuella pipetteringssteg
Snabbt resultat inom 3 timmar

  Få resultat direkt från fecesprovet
  på en och samma dag

  EntericBio realtime® 

  För mer information kontakta Diagen

  Patogenpaneler för detektion av:
  Salmonella

  STEC

  Shigella

  Campylobacter

  Cryptosporidium

  Giardia

  Yersinia

  Entamoeba

  Vibrio
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