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LEDAREN

I början av maj hade vi årsmöte med redovisning av vår verksamhet  
samt tankar och planer inför kommande år. Årsmötet låg direkt efter  
vår kvalitetsdag som lockade nästan 50 deltagare.

Detta blir mitt sista år som ordförande i IBL. Nästa år tänker jag 
avsluta mitt yrkesliv och lägga tid och energi på det jag försummat de 
senaste fem åren. Det kommer kännas konstigt att inte vara med längre, 
men ännu har jag inte gett upp. Jag kommer fortsätta arbetet med 
utveckling av vår profession, kompetensutveckling samt givetvis specia-
listfrågan. 

Jag har även tagit initiativ till ett nätverk för oss som är chefer och 
medlemmar i IBL. Jag tror vi har många frågor vi behöver bolla mellan 

oss. Hur hanterar vi generations-
växlingen och den brist som finns 
på biomedicinska analytiker?

Som ni kanske sett har IBL och 
Vårdförbundet tillsammans skrivit 
en debattartikel i Dagens medicin. 
För att vi ska kunna nå framgång i 
frågan om en nationellt reglerad 

specialistutbildning, måste vi arbetsgivare och verksamhetsföreträdare 
vara med och trycka på och beskriva behovet. På en del ställen tror man 
sig inte kunna avvara några biomedicinska analytiker till specialistutbild-
ning, vilket gör att det inte finns något riktigt intresse att driva frågan, 
vilket blir ett moment 22. Om vi inte kan visa upp tydliga karriärvägar 
även för biomedicinska analytiker blir det ännu färre som vill bli bio- 
medicinska analytiker. Hur ska laboratoriemedicin utvecklas, och vilka 
kompetenser behövs? Vad gör vi när det saknas biomedicinska analytiker? 
Hur blir det med kvalitets- och patientsäkerhet?  
På Diagnostikforum i höst kommer dessa frågor diskuteras.

Anmäl dig redan nu på www.diagnostikforum.se.
Vi behöver även fokusera ännu mer på vår  

kursverksamhet. Hör av er om ni har några 
specifika önskemål. 

På kvalitetsdagen bildades ett nätverk för 
kvalitetssamordnare som medlemmar i IBL  
kan ansluta sig till, och många var intresserade 
direkt. Maysae Quttineh som höll i kvalitets- 
dagen kommer att ansvara för nätverket. 

Ansvarig utgivare Agneta Colliander

Redaktör Marcus Rehnberg

Post- och besöksadress  

Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm
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ÄR DU KVALITETSANSVARIG ELLER CHEF?
Två nya nätverk för våra medlemmar

Nu laddar vi inför ännu ett år

”Utan biomedicinska analytiker 
stannar vården.  

Fundera över det scenariot. ”

Agneta Colliander, ordförande
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säkerhetskork för högsta säkerhet 

Transparent etikett, inbyggd tratt och färgkodning enligt 

gällande standarder. Även volym markering. Går också att få med förlängningsrör 

för enkel hantering.

Kontakta oss för mer information

Nya Mini Collect®        

Hettich Labinstrument AB
Tegeluddsvägen 76 | SE-115 28 Stockholm, Sweden

Telefon +46 (0)8 752 00 30 | Fax +46 (0)8 752 03 90

info@hettichlabinstrument.se
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AVHANDLING

Karaktärisering av campylobacter 
jejuni- och campylobacter  
coli-vattenisolat
Text: Anna Nilsson, leg. biomedicinsk analytiker, PhD, forskare vid Klinisk mikrobiologi, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

ampylobacter jejuni och C. 
coli är tillsammans den 
vanligaste orsaken till 
bakteriell gastroenterit i 
Sverige och i hela EU (1). 
Den vanligaste orsaken till  

campylobacterinfektioner är att 
man fått i sig rå eller dåligt tillagad 
kyckling kontaminerad med 
campylobacter (2,3), men man kan 
också bli smittad på andra sätt 
som till exempel via kontaminerat 
dricksvatten eller genom att bada i 
naturliga vattendrag där bakterien 
finns (4,5). Den här avhandlingen 
fokuserade på att studera C. jejuni 
och C. coli isolerade från vatten för 
att bättre förstå hur en bakterie 
som anses vara känslig och krävande 
ändå kan överleva i vatten och 
även potentiellt bibehålla sin 
patogenicitet. Isolaten som stude-
rades i avhandlingen kom från 
vattenprover tagna från sjöar och 
vattendrag i Sverige under ett års 
tid och de karaktäriserades med 
hjälp av helgenomsekvensering, 
fenotypiska analyser, vattenöver-
levnadsexperiment och en in 
vitro-infektionsmodell. 

HELGENOMSEKVENSANALYSER AV C. 
JEJUNI OCH C. COLI  
(Delarbete 1 och 2)
C. jejuni-vattenisolaten genotypades 
med multilokussekvenstypnings-
systemet (MLST) för Campylobacter 
som ofta används för att beskriva 
olika grupper av C. jejuni. Enligt 
de sekvenstyper (ST) som identi-

C

fierades fanns både vanliga och 
ovanliga humanpatogener repre-
senterade bland våra isolat. En 
fylogenetisk analys av C. coli-vatten- 
isolaten visade att de tillhörde två 
olika grupper, clade 2 och 3 (clade 
kallas en grupp av evolutionärt 
besläktade organismer med gemen-
samt ursprung, Bild 1). Det finns 
tre sådana grupper beskrivna och 
majoriteten av C. coli-isolat från 
miljökällor tillhör clade 2 och 3, 
medan kliniska isolat och isolat 
från djur på bondgårdar tillhör 
clade 1 (6). För att hitta skillnader 
och likheter mellan C. jejuni-isola-
ten med olika ST och mellan C. 
coli clade 2- och 3-isolaten användes 
jämförande genomiska analyser.  
I analyserna av C. jejuni-isolaten 

påvisades bland annat gener som 
är involverade i hantering av 
oxidativ och aerob stress. I C. coli 
clade 2-isolatens genom hittades 
flera gener för kolvätemetabolism, 
medan det i clade 3-isolatens 
genom påvisades gener för hante-
ring av oxidativ stress och även 
förmodade virulensgener. 

FENOTYPISKA ANALYSER AV C. 
JEJUNI OCH C. COLI  
(Delarbete 1 och 2)
Förutom att studera isolatens 
genom så gjordes även olika 
fenotypiska tester för att karak- 
tärisera dem. Eftersom alla isolat 
odlades ut på agarplattor så 
började vi med studera C. jejuni- 

Bild 1.  
Fylogenetiskt träd som visar uppdelningen i clade 1, 2 och 3. Våra vattenisolat tillhörde clade 2 och 3 
(inringade).
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och C. coli-isolatens koloniutseenden. 
C. coli-isolatens utseende skiljde 
sig markant mellan de två olika 
grupperna; clade 2-isolaten hade 
stora och ojämna bakteriekolonier, 
medan clade 3-isolatens kolonier 
var mindre och mer runda i formen 
(Bild 2). För att överleva i en 
omgivning som inte är optimal, 
till exempel i vatten, kan bakterier 
använda sig av olika strategier. 
Motilitet och förmåga att bilda 
biofilm är ett par av de sätt som 
visats kunna hjälpa bakterier att 
överleva. C. jejuni och C. coli är 
motila bakterier, men vi ville se 
om det fanns någon skillnad i 
motilitet mellan de olika isolaten. 
Som förväntat var alla isolat motila, 
men vi kunde se variationer (Bild 
3). C. coli-isolaten bildade två 
grupper där clade 3-isolaten hade 
en högre motilitet än clade 2-isolaten. 
Förmågan att bilda biofilm testades 
också och det visade att majoriteten 
av C. jejuni-vattenisolaten kunde 
bilda biofilm, men inget av C. 
coli-isolaten.

PATOGENA POTENTIALEN HOS  
CAMPYLOBACTER-VATTENISOLAT 
(Delarbete 1 och 3)
För att studera den patogena 
potentialen hos vattenisolaten 
sattes en in vitro-infektionsmodell 
upp där deras förmåga att binda 
till och inducera ett cellsvar (IL-8) 
i en human koloncancercellinje 
(HT29) testades. IL-8 tillhör en 
grupp proteiner som kan utsönd-
ras vid en infektion och bidra till 
inflammation. Genom att mäta 
hur mycket IL-8 som utsöndras 
och jämföra med referensstammar 
kunde vi uppskatta vattenisolatens 
patogenicitet. Samtliga vattenisolat 
kunde binda till cellerna och 
inducera ett IL-8-svar, vilket tyder 
på att alla isolat hade patogen 
potential. In vitro-infektionsmo-
dellen visade också att C. coli clade 
3-isolaten hade en snabb toxisk 
effekt och orsakade nekrotisk 
celldöd (Bild 4). Redan 1-3 timmar 
efter att cellerna hade infekterats 
med clade 3-isolaten kunde vi se 

tecken på nekros, vilket inte kunde 
ses med cellerna som inokulerats 
med varken C. jejuni eller C. coli 
clade 2. Vad som orsakar den här 
toxiska effekten är oklart, men  
den jämförande genomiska 
analysen av C. coli har visat att  
det finns skillnader mellan de två 
grupperna som behöver studeras 
vidare. 

VATTENÖVERLEVNAD  
(Delarbete 4)
För att studera campylobacteriso-
latens förmåga att överleva i vatten 
under så naturliga förhållanden 
som möjligt användes obehandlat 
vatten från en privat brunn och 
från en sjö. I många länder med 
tempererat klimat kan man se en 
säsongsvariation av campylobacter- 
infektioner och i Sverige är det en 
ökning av rapporterade campylo-
bacterfall under sen sommar och 
tidig höst (7,8). För att se om det 
finns någon säsongsskillnad i 
överlevnad för Campylobacter, 

testades överlevnaden i sjövatten 
taget under sen sommar/tidig höst 
och under våren. Bakterier sattes 
till vattnet och inkuberades vid en 
låg temperatur i en vecka. För att 
se hur isolaten överlevde, togs 
prover kontinuerligt och odlades 
ut på agarplattor. Försöken visade 
att C. jejuni generellt sätt överlev-
de bättre än C. coli-isolaten i de 
olika vattentyperna. För C. jejuni 
kunde vi också se en markant 
bättre överlevnad i höstsjövattnet, 
för C. coli kunde vi däremot inte 
se någon skillnad mellan de olika 
årstiderna. 

Sammanfattningsvis så visade 
den här studien på skillnader i 
förmågan att överleva i vatten 
mellan olika campylobacterisolat 
och det finns variationer i överlev-
naden av C. jejuni som reflekterar 
säsongsvariationen av rapporterade 
campylobacterinfektioner. 

AVHANDLINGEN BESTÅR  
AV FÖLJANDE DELARBETEN:
1 Nilsson A, Johansson C, Skarp 

A, Kaden R, Engstrand L, 
Rautelin H. Genomic and 
phenotypic characteristics of 
Swedish C. jejuni water isolates. 
PloS One. 2017;12(12):e0189222. 

2 Nilsson, A., Skarp, A., Johans-
son, C., Kaden, R., Engstrand, 
L., Rautelin, H. Characteriza-
tion of Swedish Campylobacter 
coli clade 2 and 3 water isolates. 
MicrobiologyOpen. 2018 Feb 9.

3 Johansson, C., Nilsson, A., 
Rautelin, H. Campylobacter 
coli clade 3 isolates induce rapid 
cell death in vitro. Submitted 

4 Nilsson, A., Johansson, C., 
Skarp, A., Kaden, R., Rautelin, 
H. Survival of Campylobacter 
jejuni and C. coli water isolates 
in lake and well water.  
Submitted
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Bild 2. Exempel på C. coli clade 2 och 3-koloniutseende. Bild 3. Motiliteten uppskattades genom att mäta diametern på iso-
latens svärmingszoner på speciella agarplattor. Svärmningszonerna 
kan ses som runda ringar på agarplattorna. Till höger en agarplatta 
med svärmningszoner för fyra C. jejuni-isolat med lägre motilitet än 
C. jejuni-isolatet på agarplattan till vänster.

Bild 4. Till vänster kan man se friska HT29-celler 3 timmar efter att de infekterats 
med C. coli clade 2-isolat och till vänster samma typ av celler då de infekterats 
med clade 3-isolat och blivit nekrotiska. 

Anna Nilsson
disputerade i mars och 
ingår nu i Hilpi Rautelins 
forskningsgrupp och fors-
kar på campylobacter.
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Något färre ansökningar till  

BIOMEDICINSK ANALYTIKERPROGRAMMEN

 

 

Biomedicinsk Analytiker sökes till 

Hallands Djursjukhus AB 

På djursjukhuset i Slöinge har vi ett laboratorium för att kunna ge snabb service 
till våra patienter. Här görs bl.a. hematologi, klinkemiska analyser, urinanalyser, 
bakterieodlingar och cytologier.  

Arbetet utgår från djursjukhuset i Slöinge med tjänstgöringsgrad 80–100% med 
tillträde november 2018. Sista ansökningsdag är 31 juli 2018. 
 
För frågor om tjänsten vänd Er till Gunvor Johansson  
eller Frida Mårtensson på nummer 0346-488 82.  

Ansökan skickas till  
gunvor.johansson@hallandsdjursjukhus.se 

Välkomna!  

I mer än 20 år har vi 
levererat diagnostiska kit till 
laboratorieverksamhet. Våra 
produkter spänner från ELISA 
till DNA/RNA-upprening i 
spinnkolonner. 

Vårt fokus
Högkvalitativa produkter med 
produktkunnig personal som 
assisterar både vid försäljning 
och användande.
Vi kommer själva från lab och 
vill bidra med bra produkter för 
rätt tillfälle och miljö. 

Användningsområde
Från Marin-, Lantbruks-, 
Skogsforskning avseende 
metaboliter, till biblioteksprep i 
NGS-format och allt däremellan.

Tekniker 
WB, ELISA, Cellodling, 
RNA-Rening och mer. 

Kontakta oss för att 
utforska denna spännande 
värld med duktiga 
producenter i kombination 
med vår unika personal. 
Vi representerar över 60
olika producenter och 
har även vår egna 
produktserie.

Nordic BioSite - leverantör av produkter till laboratorier 
vid sjukhus och industri

www.nordicbiosite.com

Motion om reglerad 
specialistutbildning 
avslogs i riksdagen
Lena Asplunds (M) motion om 
reglerad specialistutbildning för 
biomedicinska analytiker avslogs  
i riksdagen 3 maj, tillsammans 
med många andra enskilda  
motioner om utbildningsfrågor. 
Lena Asplund lämnar riksdagen 
efter valet i höst och är förstanamn 
på Moderaternas lista till region-
fullmäktige i Västernorrland.

Ansökningarna till biomedicinsk analytikerprogrammen 
minskar för tredje året i rad. Årets minskning är dock 
mindre än de två föregående åren, och söktrycket ligger i år 
på ungefär samma nivå som 2013. Inför höstterminen 2018 
har totalt 5 208 personer, varav 692 i första hand, sökt till 
biomedicinsk analytikerprogram. Motsvarande siffror för 
höstterminen 2017 var 5 395 sökande, varav 701 i första hand.

Fram till och med 2015, då 6 449 personer (906 i första 
hand) sökte biomedicinsk analytikerprogrammet ökade 
antalet sökande flera år i rad (se tabell).

FLEST SÖKANDE TILL GÖTEBORG OCH STOCKHOLM
Flest sökande totalt hade programmet vid Göteborgs 
universitet med 631 sökande, en ökning med 27 personer 
från året innan. Flest sökande i första hand hade Karolinska 
Institutet med 102 personer, samma antal som föregående år.

(Jämförelsen gäller ansökningar till höstterminen.  
Ett lärosäte har även intag till vårterminen som inte redovisas 
i tabellen.)
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Tidigare IBL-ordförande  
invald i  
VÅRDFÖRBUNDETS STYRELSE
Vårdförbundets kongress som hölls 14-17 maj beslutade om ny 
förbundsstyrelse enligt valberedningens förslag. 
Det innebär att den tidigare IBL-ordföranden Michel Silvestri  
är ny ledamot. Michel Silvestri är enhetschef på Laboratorie- 
medicinskt Centrum Gotland och ensam biomedicinsk analytiker 
i Vårdförbundets styrelse.
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KÖP  
IBL:S  
PIN
Pris: 60 kronor inklusive 
porto för IBL-medlemmar 
(priset är 100 kronor för 
icke-medlemmar). Skicka 
din beställning till  
kansli@ibl-inst.se
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illväxtlaboratoriet är ett 
specialistlaboratorium inom 
barnendokrinologi som tar 
emot blodprover från tillväxt- 
utredningar i hela landet. 

Växthuset – får barn att gro – en-
ligt sin slogan, men visar sig också 
vara ett ställe för personalen att slå 
rot och växa på.

– Proverna ska analyseras, men 

om det ska göras idag eller imorgon, 
det kan jag ju avgöra själv, säger 
Lisbeth Larsson som en del i ett 
resonemang om varför Tillväxt- 
laboratoriet är ett ställe att stanna 
länge på. Bilden av att personalen 
själva kan planera sin arbetsdag 
förstärks av uppslutningen runt 
bordet i det lilla mötesrummet i 
Växthuset. Sju personer, en 

majoritet av personalstyrkan, slår 
sig ner för att berätta om sin 
arbetsplats.

– Alla här (runt bordet) är 
biomedicinska analytiker eller 
laboratorieassistenter från början, 
och sen har man gjort karriär på 
olika sätt, säger Irene Leonardsson 
som är laboratoriechef på Tillväxt-
laboratoriet.

När frågan går runt bordet svarar 
flera att de jobbat där sedan tidigt 
nittiotal.

– Jag började 1991 men har ju 
inte gjort samma jobb under alla 
år. Det har alltid funnits möjlighet 
att utveckla sig åt olika håll. När 
jag började analyserade jag tillväxt-
hormon dagarna i ända innan jag 
kände att jag ville lära mig mole-
kylärbiologi, för det kunde jag 
ingenting om. Då fanns det möjlig- 
het för mig att gå en utbildning, 
där examensarbetet ledde till 
doktorandstudier som ledde till  
att jag blev forskare. Och nu är jag 
lektor knuten till BMA-programmet 
på institutionen för biomedicin, 
säger Gunilla Hellgren, en av flera 
biomedicinska analytiker som 
börjat forska och disputerat efter 
några år på Tillväxtlaboratoriet. 

– Det har hela tiden varit en 
förändring, och det är något som 
har fått mig att stanna kvar. Min 
tjänst är inte på tillväxtlaboratoriet 
idag, men jag har verksamhet på 
tillväxtlaboratoriet. Det är lite 
flytande gränser överallt.

TVÅ FORSKARGRUPPER
Den forskning som bedrivs på plats 
står på två ben. Den ena forskar-
gruppen, där Gunnel Hellgren 
ingår, har extremt för tidigt födda 
barn som målgrupp. Fokuset ligger 
på en specifik sjukdom som de för 
tidigt födda barnen riskerar att få, 
och som beror på att kärlen i nät- 
hinnan inte utvecklas som de ska. 
Behandlas inte sjukdomen leder 
den till blindhet.

– Vi har ett tätt samarbete med 
grupper där man har mer fokus på 
hjärnutveckling. Tillväxtfaktorer 
spelar väldigt stor roll både för 
kärlutveckling och hjärnans 

På besök i Växthuset
I det sydvästra hörnet av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhusets 
område i Göteborg ligger en ögonformad byggnad. Växthuset, som det kallas, är en del av 
Centrum för pediatrisk tillväxtforskning. Här ryms och samarbetar klinik och forskning,  
och på Växthusets övervåning finns Tillväxtlaboratoriet. 
Text: Marcus Rehnberg

T

utveckling. Så vi tittar mycket på 
att försöka förstå vad som styr den 
är sjukdomsutvecklingen. Alla barn 
får inte den här sjukdomen, en del 
barn får en fortsatt fin utveckling 
av kärlen, och vi vill kunna hitta 
sätt att förebygga sjukdomen, 
säger Gunnel Hellgren.

I den andra gruppen driver 
Carina Ankarberg Lindgren och 
hennes kollegor projekt utifrån  
kliniska tillstånd hos barn där man 
misstänker att avvikelser i köns- 
steroidmönstret kan vara orsak till 
att barnen växer eller utvecklas 
annorlunda. Gruppen sysslar också 
med metodutveckling, som att 
flytta över befintliga metoder till 
masspektrometri.

Även Carina Ankarberg Lind-
gren har varit med sedan tidigt 
nittiotal, och har sin bild av varför 
personalen stannar länge.

– Vi ser provet hela vägen från 
att det kommer in till att provsva-
ren lämnas ut, och vi har mycket 
bakgrundsinformation om provet 
som analyseras. Det tror jag gör 
jobbet attraktivt, och vi gör alltid 
en bedömning gentemot remissen 
om det är ett rimligt svar. Så man 
lär sig väldigt mycket medicin och 
fysiologi i det här jobbet. Och det 
är mindre bullrigt än vad det är på 
många andra jobb för biomedicin-
ska analytiker, eftersom vi inte har 
så många stora instrument här.

VAR JOBBAR EN DISPUTERAD 
BIOMEDICINSK ANALYTIKER? 
Frågan är aktuell och har fått en 
egen programpunkt på Diagnos-
tikforum i höst (Stockholm 8-9 
oktober, läs mer på www.diagnos-
tikforum.se) med anledning av 
svårigheten att hitta en bra balans 
mellan forskning och fortsatt 

Lisbeth Larsson är metodansvarig för 
IGF-I, IGFBP-3 och GH (tillväxthormon).

Irene Leonardsson, laboratoriechef på 
Tillväxtlaboratoriet.

Exempel på en GH-profil från Tillväxt- 
laboratoriet. Kurvan visat blodprover  
tagna var 30:e minut under natten där  
S-GH (tillväxthormon) har analyserats.
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arbete som biomedicinsk analytiker. 
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
har det till exempel inrättats över- 
professioner (överbiomedicinska 
analytiker, överfysioterapeuter  
och så vidare) med lönepåslag för 
disputerad personal som jobbar 
kliniskt på åtminstone halvtid. 
Fler kriterier måste uppfyllas för 
att få överprefixet. Det går att läsa 
mer om i Laboratoriet nummer 
4/2017.

På Tillväxtlaboratoriet verkar 
svaret vara att fortsätta jobba på 
Tillväxtlaboratoriet även efter 
disputation.

DET LÅTER SOM ATT DEN SOM HAR 
VELAT FORSKA HAR UPPMUNTRATS 
TILL DET?
– Framför allt kan man säga att 
man har uppmuntrats till att 
forska och stanna kvar. Många 
ställen tar ju emot emot biomedi-
cinska analytiker, biologer eller 
kemister för att disputera. Sedan 
försvinner de igen eftersom det 
inte finns något jobb efter disputa-
tionen, men det har det alltid 
funnits här. Tanken med att stanna 
kvar, med en unik kompetens som 
kan användas, säger Carina 
Ankarberg Lindgren.

– Det är inte bara ett sätt att få 
ett projekt gjort så billigt och snabbt 
som möjligt, fyller Gunnel Hellgren i.

Lisbeth Larsson, metodansvarig 
för några av de analyser som görs, 
berättar att hon också var på väg 
in i forskningen men valde en 
annan väg.

– Det var ju Kerstins (Albertsson 
Wikland, som startade upp verk- 
samheten) förväntan, att alla som 
började jobba skulle doktorera. Så 
när jag inte ville det tyckte hon nog 

det var väldigt konstigt att jag inte 
hade den ambitionen. Jag började 
i en studie och skulle skriva en 
artikel, men tyckte att materialet 
var jättedåligt, att resultaten var 
ointressanta och definitivt ingen-
ting att göra en avhandling på. 
Men att forska lockade mig aldrig, 
jag hade inte stannat kvar i rutin-
arbetet i så fall. Jag tycker ändå att 
det har varit intressant att följa 
laboratoriets utveckling till en 
självgående enhet där vi själva styr 
och sköter det dagliga arbetet. Vi 
går runt ekonomiskt och sätter 
priser och budget.

Irene Leonardsson berättar mer 
om hur verksamheten har föränd-
rats:

– Det är sprunget ut ett forsk-
ningslabb från början, och vi är 
fortfarande knutna till Göteborgs 
Universitet, men vi står idag också 
på ett ben där vi erbjuder tjänster 
för läkare och remittenter i hela 
Sverige, gällande analyser på köns- 
steroider och tillväxthormon hos 
barn.

KUNDER I HELA LANDET
Laboratoriets kunder, om vi väljer 
att kalla dem det, består av vård-
centraler, barn- och ungdomsmot-
tagningar och vårdavdelningar 
över hela landet. Sjukvården helt 
enkelt, och grunden är tillväxtut-
redningar. Att prover skickas från 
hela landet vittnar om att man  
kan erbjuda något som inte finns 
överallt.

– En vuxenendokrinolog har ju 
andra frågeställningar än vad en 
barnendokrinolog har vad det 
gäller könshormoner och tillväxt-
hormoner. Hos vuxna letar man 
efter förhöjda nivåer av tillväxt- 
hormon, medan vi letar efter för 

låga nivåer. Så våra metoder är 
hela tiden anpassade, man kan 
säga att vi fokuserar mycket på  
de låga nivåerna och referensinter- 
vallen, säger Carina Ankarberg 
Lindgren.

– Om man bara får en siffra, 
hur ska man relatera det till en 
sjuåring när metoden är utvecklad 
för vuxna?

RYKTET SPREDS
Idén var från början ett tätt men 
lokalt samarbete mellan laborato-
rium, klinik, forskning och admini- 
stration på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset och Göteborgs 
Universitet. Carina Ankarberg 
Lindgren berättar om utvecklingen 
sedan dess.

– De första analyserna av tillväxt- 
hormon gjordes i syfte att användas 
i kliniska prövningar eftersom 
rutinlaboratorierna inte uppfyllde 
kraven för det. Sedan fortsatte det 
med utveckling av analyser för 
könssteroider. Metoderna i sig var 
okej på rutinlabben, men det fanns 
inga referensintervall för barnendo- 
krinologer. För könssteroider fanns 
det dels inga referensintervall, och 
det gick heller inte att mäta på barn 
eftersom barn har så väldigt låga 
nivåer. Så en del av mitt uppdrag 
har varit att utveckla metoder 
anpassade för barn. I början var det 
bara för att serva läkare och patienter 
här i Göteborg. Men ryktet spreds 
när våra läkare träffade andra läkare 
och berättade att ”vi kan mäta 
östradiol nu” eller ”vi har referens-
intervall för det här och det här”. 
Då ville andra också skicka prover 
till oss. I början gjorde vi det för 
att vara snälla, men så småningom 
insåg vi att måste börja ta betalt.

MEDLEMSINFORMATION

TIPS!
Byt till ett lösenord du kommer ihåg och se till att vi 
har en fungerande e-postadress. Skulle du glömma 
dina inloggningsuppgifter kan du i så fall enkelt be-
ställa nya via e-post. Du hittar ditt medlemsnummer 
(användarnamn) på baksidan av tidningen Laborato-
riet från och med nummer 1 2018.

Se över dina medlemsuppgifter
IBL har ett nytt medlemssystem där du som medlem kan logga in och själv administrera dina uppgifter.

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

Dina inloggningsuppgifter fanns på fakturan för med-
lemsavgiften som skickats ut under våren.

När du loggat in kan du se till att vi har rätt kontakt-
uppgifter, samt lägga till eller ta bort uppgifter.

25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft som lag i 
Sverige och samtliga EU-länder. Förordningen syftar till att skydda 
enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till 
skydd av personuppgifter.

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (organisa- 
tionsnummer 802400-9279), ansvarar för hanteringen av de person- 
uppgifter du lämnar till oss gällande medlemsadministration, tid-
ningsdistribution, nyhetsbrev samt inbjudningar till möten och ut-
bildningar. Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje part förutom i 
de fall då det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot 
dig som medlem. Till exempel behöver vi skicka en adresslista till 
tryckeriet för att kunna distribuera tidningen Laboratoriet.

Du som medlem kan själv kontrollera och ändra dina uppgifter i 
registret genom att logga in på dina medlemssidor. Vissa uppgifter 
är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot 
dig som medlem, medan andra är helt frivilliga att fylla i eller ta 
bort men underlättar arbetet med att skapa ett så bra och anpassat 
medlemskap som möjligt.

Kontakta oss på kansli@ibl-inst.se om du vill radera samtliga 
dina uppgifter eller om du har problem med att logga in på dina 
medlemssidor.

Läs mer om GDPR hos datainspektionen:  
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

IBL OCH GDPR – HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER



”Det är jag som tar reda på 
vilken blodpåse som passar dig 

om du behöver blod.
Jag är en av alla som jobbar 

med att rädda liv!”

”Det är jag som konstaterar och  
utreder blodförgiftning, vilken  

bakterie eller svamp som orsakar den 
samt vilken behandling  

som kan fungera.”

”Det är jag som odlar fram och 
analyserar kromosomer. Om du 
till exempel har svårt att få 
barn kan en kromosomförändring 

vara den bakomliggande orsaken.”

#stoltbiomedicinskanalytiker

”Jag jobbar på djursjukhus och hjälper 
veterinären att snabbt och säkert ställa 

diagnos på ditt husdjur. ”

”Det är jag som tar hand om 
hudförändringen du tog bort. 
Tack vare mitt arbete kan 
läkarna säga om det är  
cancer eller inte.”

”Det är jag som analyserar blodprover 
för att se onormala avvikelser i lungor, 

hjärta och hjärna.”

”Jag är fantastiskt stolt över mitt arbete 
att hitta rubbningar i benmärgen  

och eventuella leukemier.
Mitt, och alla andra biomedicinska 

analytikers arbete är livsviktigt och vi är 
verkligen hjärtat av sjukvården.”
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IBL:s medlemmar uppmärksammade yrket på internationella biomedicinska analytikerdagen  
15 april. Uppmaningen från IBL var att skriva en eller ett par meningar om vad det innebär  
att arbeta som biomedicinsk analytiker och publicera ett inlägg på Facebook eller Instagram med  
märkningen #stoltbiomedicinskanalytiker. Efter ett fantastiskt deltagande med stor spridning  
presenterar vi här några av alla beskrivningar av vårt viktiga yrke.

Vi får inte plats med alla här, men det är vi bara glada för.  
Sök med #stoltbiomedicinskanalytiker på Facebook och Instagram för att hitta fler.

Jag är biomedicinsk analytiker

”Jag ser till att dina prover blir korrekt 
tagna, hanterade och analyserade. Det 
är tack vare oss som läkare med flera 
har tillförlitliga provsvar till grund för 

din behandling.”

”Det är jag som hittar 
kikhosta, RS-virus  

och influensa.”

”Det är jag som hittar och 
identifierar bakterien eller 
svampen i ditt blod vid en 

blodförgiftning.”

”Det är jag som analyserar 
dina allergiprover för att 

se om du är allergisk.”

”Det är jag som ansvarar och säkerställer 
att vi jobbar med hög analytisk och  

teknisk kvalitet på våra laboratorier.”

”Jag ger både positiva och 
negativa besked. Din läkares 
diagnos grundar sig till 70% 
på de provsvar som jag och 

mina kollegor levererar.”

”Det är jag som tar hand om 
och analyserar forskningsprover.”

”Det är jag som 
upptäcker om ditt 

Hb är lågt och som 
kan ge dig blod.”

"Det är jag som analyserar ditt urin-
prov för att kolla hur mycket röda och 
vita blodkroppar, socker, äggvita och 

bakterier du har i urinen.”

”Det är jag som analyserar din  
hjärn- och ryggmärgsvätska vid misstanke 

om hjärnhinneinflammation eller  
hjärnblödning.”

”Det är jag som upptäcker 
om ditt HCG är förhöjt vid 

en graviditet.”

"Det är jag som får ta emot några av de 
största vardagshjältarna: blodgivarna, och 
se till att deras blod kan hjälpa andra på 

ett säkert sätt.”

"Det är jag som är  
detektiven inom vården”

TACK FÖR ETT FANTASTISKT DELTAGANDE,  
utlottade t-shirts är på väg till många av er.



Saving lives together

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

1 miljon felfria prover!

Nu kan patienten känna sig riktigt trygg. 
Med hjälp av ProTubeTM utfördes under 2017 
mer än 1 miljon prover på 370 000 patienter 
på laboratorier runtom Europa. ProTubeTM guidar provtagaren genom att kontrollera och etikettera rör, visa 

provtagningsföljd och påminnelser.

Provtagningsinformation skickas automatiskt med tidsstämpel till IT-system.

Det ges mer tid att fokusera på resultatet: ökad patientsäkerhet, mindre kostnader och 
enklare vardag för sjukvårdspersonal.

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

40%
Time saved in blood collection*
*Elisa Piva: Francesca Tosato: Mario Plebani. 
Preanalytical phase: The automated ProTubeTM device 
supports quality assurance in the phlebotomy process.
Clinica Chimica Acta 451 (2015) 287-291 1 miljon felfria tester, 370 000 patienter.

Kan enkeltkopplas till existerande IT-system!

Skanna QR-koden 
för att se videon 
om ProTubeTM!
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RAPPORT FRÅN ARVORAPPORT FRÅN ARVO

IBL delar ut stipendier till medlemmar två gånger per år, och en av vårens stipendiater är Ida Maria Westin som 
är doktorand inom medicinsk genetik vid Umeå Universitet. Hon tilldelades 5 000 kronor för deltagande med 
poster vid ARVO i Honolulu, Hawaii 29 april till 3 maj i år. Här följer hennes egen berättelse från konferensen.

Text: Ida Maria Westin, legitimerad biomedicinsk analytiker och doktorand vid Umeå universitet.

idigare i vår besökte jag världens största konfe-
rens för ögonforskning – The Association for 
Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 
som hölls i Honolulu, Hawaii. På ARVO samlas 
all forskning som rör ögonsjukdomar, både 

klinisk forskning och så kallad grundforskning där 
molekylärbiologiska metoder står i fokus. Mitt intresse 
för konferensen kommer från att jag är doktorand 
inom medicinsk genetik med fokus på funktionella 
studier inom ärftliga ögonsjukdomar. Det innebär att 
jag bland annat undersöker hur genetiska varianter som 
vi misstänker orsakar ögonsjukdom påverkar funktionen 
hos protein eller hos mRNA. Om man identifierar en 
genetisk variant som man tror orsakar sjukdom, är  
det viktigt att utföra funktionella studier för att stärka 
sambandet mellan sjukdom och genvariant samt få  
en inblick i vad som händer i cellen.

ACCEPTERAT ABSTRAKT
Till konferensen skickade jag in ett abstrakt på en 
funktionell studie av två genetiska varianter i icke 
proteinkodande DNA-sekvens i en gen som associeras 
med ärftlig ögonsjukdom. Med studien kunde vi visa 
hur de genetiska varianterna påverkar genens mRNA 
(receptet för proteinet). Inför inlämning av abstraktet 
läste jag noga igenom riktlinjerna för abstrakt och  

jag tittade även på konferensens egna exempel för  
att förhoppningsvis bli ”accepted”. Cirka en och en 
halv månad efter inlämning fick jag veta att jag blivit 
accepterad och ytterligare en och en halv månad 
senare fick jag veta att det skulle bli en posterpresen- 
tation. Jag sökte stipendium från IBL och blev mycket 
glad när jag fick veta att jag tilldelats 5 000 kronor.

ANDRA SIDAN JORDKLOTET
Resan var lång, Hawaii har 12 timmars tidsskillnad från 
Sverige så det är bokstavligen på andra sidan jordklotet. 
Efter 27 timmars resande landade vi i ett ljummet 
Honolulu, trötta men peppade. Konferensen låg en 
halvtimmes promenad från vårt hotell och promenaden 
var trevlig då den bestod av hela sträckningen av 
Waikiki beachs shoppinggata. Innan konferensen drog 
igång hade jag en dag ledigt och på den första dagen 
av konferensen var det fokus på klinisk forskning, 
vilket inte är mitt område och därför hann jag göra 
lite utflykter dessa två dagar. Bland annat till Hanauma 
Bay – en gammal vulkan som bildat en havsvik med 
möjlighet till snorkling och vackra vyer, Manoa falls 
som bjöd på regnskog och ett vackert vattenfall samt 
Diamond Head, ännu en vulkan med utsikt över 
Honolulu. Den enda håltimme som senare dök upp 
spenderade jag på Waikiki beach med snorkling och bad.

FOKUS PÅ GENTERAPI OCH STAMCELLSBEHANDLING
När sessionerna med molekylärbiologi drog igång på 
konferensen var det stort fokus på genterapi och stam- 
cellsbehandling. Ögonsjukdomar har stor potential 
inom dessa behandlingsområden eftersom ögat är 
relativt lättillgängligt och fördelaktigt då administration 
av läkemedel kan ges lokalt. Med stamceller kan man 
ersätta skadade celler i bland annat hornhinnan genom 
att låta dem mogna till korrekta celler in vitro och sedan 
transplantera cellerna till patienten. Inom genterapi 
presenterades positiva resultat med antisense oligonu-
cleotides (ASO) och CRISPR-Cas9-teknik. ASO är 
korta syntetiska enkelsträngade nukleinsyror som 
basparar till mRNA eller pre-mRNA. Beroende på 
vilket RNA och var på dessa RNA man designat att 
ASO ska baspara kan man påverka så att RNA:t från 
en sjukdomsorsakande gen bryts ned och därmed 
tystar genuttrycket eller att ASO:n återställer ett korrekt 
genuttryck från ett felaktigt. Med CRISPR-Cas9-tek-
niken, som härstammar från bakteriers immunförsvar, 
kan man också tysta genuttrycket genom att förstöra 
eller ”klippa ut” en sjukdomsorsakande gen på DNA-
nivå eller återställa normal funktion genom att byta  
ut genen mot en normal kopia. Olika administrations- 
sätt för genterapi presenterades, bland annat ögon-
droppar, linser och injektioner, ofta i kombination med 
viruskapsid innehållande en vektor med antingen 
ASO eller CRISPR-Cas9. För att i framtiden kunna 
behandla ärftliga ögonsjukdomar med genterapi krävs 
dock att man vet vilken gen och vilken variant i genen 
som orsakar sjukdomen hos patienten. 

DAGS FÖR POSTERPRESENTATION
Under konferensens sista dag var det dags för min 
posterpresentation. Under två timmar kom forskare 
som var intresserade av de genetiska fynden i vår 
population och av metoden vi använt. Det var väldigt 
lärorikt att diskutera vad andra gjort i liknande 
studier eller vad andra planerar att göra, samt dryfta 
tillämpning av genterapi med de som arbetat längre 
inom området. Nätverkande är en viktig del av 
posterpresentationen och jag knöt kontakt med perso-
ner från bland annat USA och Storbritannien.

T

FLER STIPENDIER  
DELAS UT I HÖST
– ANSÖK SENAST 28 AUGUSTI
Både IBL och sektioner inom IBL delar ut stipendier till sina 
medlemmar. Läs mer om våra stipendier och ansök på  
www.ibl-inst.se/stipendier. 28 augusti är sista ansökningsdag 
för stipendier som delas ut under hösten.

Ida Maria Westin framför sin poster som presenterades under  
ARVO-konferensen på Hawaii.

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

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

Låt oss tala om etik

■ DILEMMA 

FÖR MYCKET  
INFORMATION
Sent en eftermiddag får du in ett prov från  
en vårdcentral. Endast B-Hb är beställt, men 
eftersom denna analys är paketerad med 
andra analyser får du ytterligare information.  
I detta fall en komplett blodstatus inklusive 
B-celler (diff.). Du ser på antalet leukocyter 
och B-celler att det kan vara en patient med 
leukemi. Du kollar i datorn, en blodstatus på 
patienten finns registrerad från något år 
sedan. Värdena var då normala.

- Spontant: Hur hade du agerat?

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

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

- Påverkar sättet ditt landsting/arbetsgivare 
debiterar dina funderingar?

- Vilka värderingar och överväganden är  
viktiga?

- Påverkas dina överväganden om du tänker 
kortsiktigt respektive långsiktigt?

- Ser du någon skillnad om den extra informa-
tionen gäller en akut sjukdom eller en möjlig 
framtida sjukdom?

- Efter att ha reflekterat: Hur hade du agerat?

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

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

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

ETISKA KOMMITTÉN BESTÅR AV:

JENNIFER ARNQVIST 
leg. biomedicinsk analytiker, 
styrelseledamot IBL

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

Foto: Lasse Bengtsson

ETIK

Hör av er till laboratoriet@ibl-inst.se och 
berätta hur era diskussioner har gått.
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Förra numrets dilemma handlade om att 
bemöta den gamla damen som alltid vill 
bli stucken av samma person, ”hon som 
alltid lyckas”, när du själv vet att du 
också skulle ”lyckas”.
Den här gången har vi hämtat kommen-
tarer från diskussionen på vår Face-
booksida där vi också publicerar våra 
etiska dilemman.

ETIK

Reflektioner från förra numrets dilemma  

”FAVORIT I REPRIS”

”En viktig aspekt i mötet med en patient som 
känner obehag inför en provtagning och därför 
ständigt vill ha "sin" provtagare är att upp-
muntra patienten att känna trygghet även med 
en kollega. Där hänger allt på vårt bemötande 
av patienten samt vår förståelse för problematiken 
huruvida vi lyckas. Om vi "lyckas" så har vi fått 
en patient mindre som frågar efter en särskild 
provtagare, men ännu viktigare så har vi hjälpt 
ytterligare en patient på vägen att vara mindre 
rädd inför sin provtagning!”

”Det finns många frågor att diskutera kring den här situationen, både 
ur patientperspektiv och medarbetarperspektiv. Personligen tycker jag 
att vår professionalitet kräver att vi ska sätta patientperspektivet som 
prio ett i vårt agerande. Vi bör lyssna till patienten och göra vad vi 
kan för att ge henne bästa möjliga provtagningsupplevelse. Hon kan 
ha hur bra vener som helst men ändå känna sig ängslig och rädd.  
Hon kan framstå som arrogant, nedvärderande och otrevlig men är 
egentligen bara nervös och rädd. Finns det då en kollega på plats  
som hon känner förtroende för och som gör att hon känner sig lugnare 
och säkrare lämnar jag alla gånger över provtagningen.”

”Win-win-situation, patienten får som den vill, 
samt att kollegan som behöver få känna sig 
behövd stärks. Kollegan som lämnar över får 
känna att man hjälpte två individer på en gång.”

”Bakom de flesta av den här kategorin patienter 
gömmer det sig en medmänniska som antingen 
har tråkiga tidigare erfarenheter eller tycker det är 
väldigt obehagligt vid blodprovstagning. Prestige 
hos oss provtagare hör inte hemma i patient- 
kontakt, på majoriteten av provtagningslabb så 
har all personal någon eller några patienter som 
blir extra trygga eller glada när de får just "den" 
provtagaren. Tyvärr tror jag vi kanske har lättare 
för att reagera på när en patient ber om att få bli 
provtagen av en kollega, än när patienten uttrycker 
tacksamhet och hur bra provtagningen gick?
 Det kanske vi får höra på olika sätt 20-30 
gånger per pass, ändå reagerar vi mer på det vi får 
höra max en gång per vecka?
 Kanske blir frågan om dålig självkänsla hos 
personalen annorlunda då?
 Är det den efterfrågade kollegan som har dålig 
självkänsla och behöver bekräftelse, eller är det 
kollegan som tar illa upp när patienten uttrycker 
önskemål om att få annan provtagare?”

(Några kommentarer har kortats ned av utrymmesskäl.)

ÅRSMÖTE OCH KVALITETSDAG –  
två nya nätverk bildades

IBL:s ordförande Agneta Colliander och IBL:s styrelseledamot Maysae Quttineh. 

IBL:S AGENDA

IBL:s årsmöte 2018 hölls 3 maj  
på Piperska muren i Stockholm. 
Tidigare på dagen arrangerades 
IBL:s kvalitetsdag med runt 50 
deltagare i samma lokal, under 
ledning av IBL:s styrelseledamot 
Maysae Quttineh. Inga nyval eller 
omval genomfördes under årsmötet, 
såväl IBL:s som sektionernas 
(Sektionen för Klinisk fysiologi 
och SKKT – Sektionen för 
Klinisk Kemi och Transfusions-
medicin) styrelser har mandat  
till 2019.

ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
Jorge Hernandez som utsågs till 
Årets biomedicinska analytiker 

2017 var på plats för att ta emot 
blommor och diplom.

NYA NÄTVERK FÖR KVALITETS- 
ANSVARIGA OCH FÖR CHEFER
Två nya nätverk för IBL-medlem-
mar bildades under dagen, ett för 
kvalitetsansvariga och ett för 
chefer. Maysae Quttineh som höll 
i programmet under kvalitetsdagen 
kommer att ansvara för kvalitets-
nätverket, och IBL:s ordförande 
Agneta Colliander är samman- 
kallande för chefernas nätverk.  
Läs mer om nätverken på sidan 30.

IBL:s styrelse
AGNETA COLLIANDER
Ordförande 

Leg. biomedicinsk analytiker, 
biträdande verksamhetschef  
Laboratoriemedicin Örebro Län

MAYSAE QUTTINEH 
Ledamot 

Leg. biomedicinska analytiker, 
MSc, Processamordnare mole- 
kylärdiagnostik/utvecklingsledare 
Qulturum, Länssjukhuset Ryhov 

GABRIELLA LILLSUNDE 
LARSSON 
Vice ordförande 

Leg. biomedicinsk analytiker, PhD, 
Universitetssjukhuset Örebro, 
Örebro Universitet 

JENNIFER ARNQVIST 
Ledamot 

Leg. Biomedicinsk analytiker, 
Klinisk Hematopatologi, Norrlands 
Universitetssjukhus. 

ROINE HERNBRAND
Ledamot 

Leg. biomedicinsk analytiker, 
verksamhetsutvecklare,  
Karolinska Universitets- 
laboratoriet

MANDANA ÖSTERLUND 
BERENJI
Ledamot 

Leg. Biomedicinsk analytiker, 
Patientnära Klinisk kemi, 
Labmedicin, Region Skåne 

MERIANA FINDAKLY 
Ledamot 

Leg. biomedicinsk analytiker, 
Sektionschef, MSc, Adj. klinisk 
adjunkt, Klinisk Immunologi / 
Transfusionsmedicin, Immun- 
hematologi, Karolinska  
Universitetssjukhuset

Equalis verkställande direktör Håkan Lund 
var ordförande för årsmötet.

Jorge Hernandes, Årets biomedicinska 

analytiker 2017.

”Jag hade låtit damen bestämma 
och hämtat kollegan. Kunden 
(patienten) i centrum.”
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NYTT FRÅN SEKTIONERNA: SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGINYTT FRÅN SEKTIONERNA: SKKT

Kontakta oss gärna på kliniskfysiologi.ibl@gmail.com.  
Vi vill ha in synpunkter, tankar och idéer om sektionens 
arbete och önskemål om kurser från våra medlemmar.

Hör även om av dig om du vill tillhöra sektionen men 
inte gör det idag. Du kan också logga in på dina medlems-
sidor på IBL:s webbplats och kryssa i att du vill tillhöra vår 
sektion.

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
SFRAMTIDSPERSPEKTIV FRÅN VÅRMÖTET

For att uppmärksamma våra biomedicinska analytikerstudenter 
utlyser IBL:s Vetenskapliga råd en tävling för studentuppsatser 
på kandidatnivå.

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

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

UPPSATSTÄVLING FÖR  

BIOMEDICINSKA ANALYTIKERSTUDENTER

Skicka in  
tävlingsbidrag  
senast 1 juli

SYNPUNKTER  
OCH ÖNSKEMÅL  
VÄLKOMNAS

STYRELSEN FÖR SEKTION FÖR KLINISK FYSIOLOGI
Styrelsen valdes vid årsmötet 2017 och 
samtliga ledamöter har mandat som löper 
ut 2019. Styrelsen består av:

ANDREAS MALMGREN 
Ordförande/sammankallande  

Leg. Biomedicinsk analytiker och Klinisk lärare
Doktorand vid Lunds universitet
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Skånes universitetssjukhus

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

ULRIKA JOHANSSON 
Leg. biomedicinsk analytiker, vik. huvudhandledare  
Klinisk fysiologi, Norrlands universitetssjukhus

ANNE JOHANSSON 
Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk fysiologi,  
Sahlgrenska universitetssjukhuset - Östra sjukhuset

Vårmötet i klinisk kemi hölls i 
Uppsala 24-26 april, och Sektio-
nen för Klinisk Kemi och Transfu-
sionsmedicin var på plats. Bland 
annat arrangerade vi en workshop 
där vi diskuterade framtiden på 
labb. Hur ser det ut om 5, 10 och 
20 år?

På vår workshop deltog närmare 
30 personer. Bland deltagarna 
fanns biomedicinska analytiker, 
chefer inom laboratoriemedicin 
och studenter med flera. Frågorna 
diskuterades i mindre grupper om 
sex till sju personer.

Framtidsbilden som målades upp 
var både positiv och negativ. Fem 
år framåt är nära i tid och lättare 
att associera till, medan de längre 
perspektiven handlade mycket  
om den teknikutveckling som 
väntar och vad det innebär för vår 
profession. Här följer några av 
framtidsspaningarna vi fångade 
upp under vår workshop:

STYRELSEN FÖR SEKTION FÖR KLINISK KEMI OCH TRANSFUSIONSMEDICIN 
MAUD  
ANDERSSON 
Ledamot

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Klinisk 
kemi, sektionsledare 
benmärgslabb,  
Sahlgrenska Univer- 
sitetssjukhuset 

EWA GRÖNVALL 
Ledamot

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Klinisk kemi, 
Gävle sjukhus 

EWA MARTIN 
Ledamot 

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

ANNA-LENA  
HENRIKSSON
Ledamot

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Klinisk kemi, 
sektionssamordnare 
Preanalys/laboratorie-
instruktör, Östersunds 
sjukhus

… är vi väl inarbetade med automationen.

…har bristen på biomedicinska analytiker gjort att andra yrkeskategorier 
tagit över vissa arbetsuppgifter, till exempel pre-analytisk sortering.

…är vi mer ännu IT-baserade, och webbaserade utbildningar ökar och ställer 
högre krav på högskolor och universitet.

…är PNA-verksamheten mer utvecklad och allt fler kunder har sina instrument 
uppkopplade mot laboratoriemedicin så att vi har koll på kvaliteten på  
analyserna.

…måste vi marknadsföra oss mer som diagnostisk partner mot våra beställare.

Om 10 år
…är vår utbildning ännu mer 

uppdelad: biokemi, laborato-
rievetenskap, teknik/process, 

mer ingenjörsbetonad utbildning.

… är PNA mer sofistikerade och 
säkra, legitimerade biomedicinska 
analytiker kan arbeta som konsulter 
mot kund.

… ser vi en ökad robotisering och en 
ny maskinpark till laboratoriemedicin. 
AI även inom laboratoriemedicin vid 
till exempel provtagningsanvisningar.

…bör vår utbildning ha förändrats  
så att den är mer anpassad efter 
laboratoriernas behov. Vi är en 
naturlig partner i vården om vi lyckas 
marknadsföra oss.

…kanske vi är ersatta av nanoteknik, där ett inopererat chip i med-
borgare kan screenas, och konsulteras via AI. Kvantdatorer som inte 

går att hacka gör processen patient- och personuppgiftssäker.

Hur ska professionen förändras för att fortsätta vara det naturliga valet för 
arbetsgivaren att anställa?

Om 5 år

Om 20 år

SKKT
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MANIFESTATION FÖR

IBL deltog i att uppmärksamma 15 april, internationella biomedicinska analytikerdagen, 
på flera håll i landet. Bland annat på Sergels torg i Stockholm där studenter från  
biomedicinsk analytikerprogrammen vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet 
samlades under parollen ”Manifestation för biomedicinska analytiker”.
Text: Marcus Rehnberg

Samma studenter har sedan i höstas 
drivit kampanjen ”Inte under 28K!” 
för att belysa vad de anser är 
omotiverat låga ingångslöner för 
biomedicinska analytiker. Nu är 
många av studenterna bakom 
kampanjen på väg ut i arbetslivet 
och manifestationen på Sergels 
torg ses delvis som ett slags avslut 
för deras del. Men framför allt var 
ambitionen att sprida kunskap om 
biomedicinska analytikers viktiga 
roll inom vården genom att bjuda 
in till samtal och diskussioner. 
Representanter för IBL:s styrelse 
och kansli var på plats för att delta 
i manifestationen, liksom Vårdför-

bundet students vice ordförande 
Sophia Godau.

FANTASTISKA SAMTAL
Laboratoriet har prata med två av 
initiativtagarna, Carla Vestin och 
Vanessa Hellström som båda går 
sista terminen på Karolinska 
Institutet. De berättar att mani- 
festationen gick bättre än förväntat 
och bjöd på fantastiska samtal med 
biomedicinsk analytikerstudenter, 
yrkesverksamma biomedicinska 
analytiker och förbipasserande 
människor.

– Det roligaste samtalet jag 

hade var med elever som gick på 
gymnasiet, och som hade sökt till 
biomedicinsk analytikerprogram-
met, säger Vanessa Hellström.

– Och jag hade bland annat  
ett väldigt givande samtal med en 
nybliven pensionär som blev näst 
intill förskräckt när hon hörde 
talas om den nuvarande situationen 
för biomedicinska analytiker. Det 
känns verkligen som att de männi-
skor vi pratade med stöttade oss 
fullt efter ett samtal med oss, när 
de inte ens visste vad en biomedi-
cinsk analytiker var när vi började 
prata, säger Carla Vestin.

biomedicinska  analytiker 
 PÅ SERGELS TORG

Roine Hernbrand från IBL:s styrelse pratade med intresserade förbipasserande. 

Vårdförbundet students vice ordförande Sophia Godau deltog under dagen. 

Manifestationen på Segels torg pågick under flera timmar 15 april. 

KAMPANJEN HAR FÅTT EFFEKT
Den bakomliggande kampanjen 
har fått genomslag enligt initiativ-
tagarna som berättar att många 
från deras avgångsklass har fått 
anställningar med ingångslöner 
mellan 27 000 och 29 000.

– Det tror vi inte hade skett utan 
kampanjen. Framförallt tror vi att 
kampanjen agerade som en ögon- 
öppnare för många, där det blev 
tydligt att det går att ställa krav på 
arbetsgivarna och att det är viktigt 
att arbeta gemensamt mot ett mål.

Vanessa Hellström och Carla 
Vestin tar examen sommaren 2018, 
men hoppas att kampanjen lever 
vidare i någon form. Elever från 
lägre terminer har bjudits in från 
början och facklan lämnas nu över 
med en passning:

– Vi hoppas att vi en dag får se 
en ”Inte under 30K!”-kampanj.

Allmänheten hade möjlighet 

att gå en tipsrunda för att 

lära sig mer om biomedicin-

ska analytiker. 
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Manifestationens initiativtagare Vanessa Hellström och Carla Vestin. 
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IBL:S NÄTVERK

Två nya nätverk
Som medlem i IBL har du möjlighet att ingå i våra nätverk, där du 
kan utbyta ideér med andra medlemmar med liknande roller och in-
tressen. Nu sjösätter vi två nya och efterfrågade nätverk, ett för dig som 
är chef och ett för dig som är kvalitetsansvarig. Läs mer  
nedan och kontakta oss för att ansluta dig.

Fler nätverk  
för IBL:s medlemmar

Förutom de två nya nätverken har IBL flera andra nätverk 
igång där du som medlem kan hitta likasinnade att utbyta 

erfarenheter med. Kontaktuppgifter till ansvariga för nätverken 
finner du nedan. Det går också bra att anmäla intresse på 

kansli@ibl-inst.se.
DU SOM ÄR CHEF OCH MEDLEM I IBL
Tack för att du valt att tillhöra din professionsförening, grunden som 
biomedicinsk analytiker är en stor tillgång i vårt ledarskap.
 IBL har under de senaste åren arbetat med att skapa nätverk för  
olika inriktningar och funktioner, med syfte att medlemmarna ska få  
ett lärande av varandra och kunna utbyta erfarenheter.
 Nu är det dags att chefer inom IBL får ett eget nätverk, där vi får 
möjlighet att diskutera vår arbetssituation, utbildningsinsatser,  
rekryteringsproblematik med mera.
 Nätverket kan också ta fram förslag på utbildningar som IBL  
kan anordna utifrån behov hos både er själva och era medarbetare.
 Det handlar inte om någon betungande arbetsinsats utan helt  
enkelt om att stödja och stötta varandra i vårt ledarskap inom labora-
toriemedicin. Medlemskap i nätverket innebär naturligtvis ingen extra 
avgift. Allt bygger på vad vi själva gör det till.
 Hör av dig till kansli@ibl-inst.se om du vill tillhöra nätverket.
IBL:s ordförande Agneta Colliander kommer att ansvara för nätverket, 
kontakta gärna henne direkt på agneta.colliander@regionorebrolan.se 
om du har någon fundering eller vill diskutera något.
 Som chef och medlem i IBL är du jätteviktig för din grundprofession.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I IBL:S KVALITETSNÄTVERK
IBL har under de senaste tre åren arrangerat en kostnadsfri kvalitetsdag för sina medlemmar. Under kvalitets-
dagen 2018 föreslogs att IBL ska bilda ett kvalitetsnätverk. Nätverket vänder sig till kvalitetssamordnare och 
kvalitetsansvariga som har behov av forum för erfarenhetsutbyte.
 Kvalitetsnätverket vänder sig till biomedicinska analytiker som är medlemmar i IBL, oavsett disciplin både inom 
laboratoriemedicin och kliniska fysiologi. 
 Målet med kvalitetsnätverket är att genomföra minst en kvalitetskurs samt planera och organisera minst en 
nätverksträff per år. Det är ni medlemmar som bestämmer vad innehållet ska vara utifrån de behov ni har och  
det stöd ni behöver för att kunna jobba med kvalitet på toppnivå. 
 Om du har frågor kring kvalitetsnätverket är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post kansli@ibl-inst.se.
 Du kan också kontakta nätverkets kontaktperson Maysae Quttineh på maysae.quttineh@rjl.se.

HANDLEDARNÄTVERK
I november 2015 höll IBL en handledarkurs för 
biomedicinska analytiker och i samband med 
kursen bestämde vi oss för att satsa på ett 
handledarnätverk för biomedicinska analytiker. 
Målet är att att hålla kurser för handledare med 
jämna mellanrum samt planera och organisera 
för minst en nätverksträff per år, helst i samband 
med Diagnostikforum. Ni medlemmar är de som 
bestämmer vad innehållet ska vara utifrån de  
behov ni har och det stöd ni behöver för att 
kunna ha en bra handledningsstrategi.

Kontaktperson
Meriana Findakly
meriana.findakly@sll.se

NÄTVERK FÖR DISPUTERADE
IBL:s nätverk för disputerade biomedicinska  
analytiker är 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 forsk-
ningsmiljöer. Möjligheter och svårigheter skiljer 
sig åt beroende på var man har arbetat innan 
sin forskarutbildning och var man bedriver sin 
forskning.
 För att vara medlem i nätverket är du medlem  
i IBL och disputerad biomedicinsk analytiker 
eller antagen till forskarutbildningen.

Kontaktperson
Gabriella Lilldsunde Larsson
gabriella.lillsunde-larsson@regionorebrolan.se

BMA VET – NÄTVERK FÖR BIOMEDICINSKA 
ANALYTIKER INOM DJURSJUKVÅRDEN
Nätverket bildades eftersom många biomedicinska analytiker 
inom djursjukvården idag arbetar ensamma på mindre  
laboratorier. Nätverket ger möjlighet att diskutera yrkesfrågor 
med kollegor från hela landet genom regelbundna träffar för 
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Kontaktperson
Therése Leppänen Delin
lab@solstadenssmadjursklinik.se
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KURSER

GRUNDKURS BLODPARASITER
Kursen riktar sig till personer med ingen eller liten erfarenhet av malariadiagnostik 
och andra blodparasiter. Teori blandas med praktik med mycket fokus på 
artdifferentiering av malaria.

KURSLEDARE  Jessica Ögren

DATUM  13-14 november

PLATS  Jönköping

ANTAL DELTAGARE  Max 16 deltagare 

PRIS  7 300 kr. Medlem i IBL 6 300 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG  10 oktober

GRUNDKURS TARMPARASITER
Kursen riktar sig till personer med ingen eller liten erfarenhet av parasitologisk 
diagnostik. En blandning av teori och praktik med mycket fokus på mikroskopi 
av både maskar och protozoer samt prepareringsmetoder.

KURSLEDARE  Jessica Ögren

DATUM  15-16 november

PLATS  Jönköping

ANTAL DELTAGARE  Max 16 deltagare 

PRIS  7 300 kr. Medlem i IBL 6 300 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG  10 oktober

I samarbete med

KOMMANDE KURSER• Transfusionsmedicin • Kvalitetssäkring
• Plasma och urinprotein   mönster i klinisk diagnostik

KURS I  
URINSEDIMENT
Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker som 
arbetar med urinsediment och vill höja sin kompe-
tens 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  12 december

PLATS  Stockholm

PRIS  4 200 kr. Medlem i IBL 3 200 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG  7 november

KURSER

KURS I LIKVORDIAGNOSTIK
Likvoranalyser ingår i 
alla undersökningar 

som berör de sjuk- 
domar och degenerativa 

processer som sker i centrala 
nervsystemet (CNS). Degenerativa 

processer som sker i hjärnan avspeglas  
i likvor, varvid likvoranalyserna är viktiga 

för diagnos och behandling. Likvoranalyser 
delas in i basala och specifika. Med basala 
likvoranalyser kan exempelvis infektiösa, 

inflammatoriska och cerebrovaskulära sjuk- 
domar identifieras, medan specifika likvoranalyser 
påvisar sjukdomsspecifika molekylära skeenden för 
diagnostik av bland annat Alzheimer. Kusen i likvor-
diagnostik erbjuder kunskap och fördjupning inom:

• Likvoranatomi, provtagning, gradient och prov- 
hantering

• Likvorundersökningar för neuroinfektiösa och 
akuta/ kroniska neuroinflammatoriska sjukdomar: 
cellräkning, blodhjärnbarriärfunktion och intratekal 
immunglobulinproduktion

• Likvorcytologi och cytologiska fynd
• Kvalitativa och kvantitativa proteinmetoder: nefelo-

metri, isoelektrisk fokusering och Western blot
• Likvoranalyser av (beta)-amyloid, total-tau, fosfo-tau 

och neurofilament som används för att differentiera 
demenssjukdomar såsom Alzheimer

• Immunokemiska metoder såsom Elisa och ECL 
(elektrochemiluminicens).

• Föreläsningar och workshops

Paketpris!  

Vid bokning av båda 

grundkurserna ges  

1 000 kr i rabatt. Grundkurs  
i praktisk 
blod- 
morfologi
Kursen vänder sig till biomedi-
cinska analytiker som nyligen 
har börjat eller ska börja arbeta 
med cellmorfologisk diagnostik. 
Teori varvas med praktik under 
den tre dagar långa hematologi-
kursen. Under kursens praktiska 
del kommer vi att öva tillsam-
mans på att cellklassificera 
morfologiska fynd från olika 
blodsjukdomar. Utgångspunkten 
är normal hematopoes och vi 
följer vad som händer med 
cellerna vid olika blodsjukdomar.

KURSLEDARE  Karin Olander &  
Christina Andersson

DATUM 13-15 november

PLATS Falu lasarett, Falun

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

SISTA ANMÄLNINGSDAG  
15 oktober

KURSLEDARE Mariann Wall    PLATS Göteborg    PRIS 6 900 KR, IBL-medlem 5 900 KR    DATUM 27-28 november  
SISTA ANMÄLNINGSDAG 24 oktober



17 SEPTEMBER
Equalis användarmöte
Endokrinologi

22–26 SEPTEMBER
IFBLS 2018
Florens Italien

8-9 OKTOBER
Diagnostikforum
Stockholm

11 OKTOBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser

18-19 OKTOBER
Nätverksträff BMA 
VET
Göteborg

24 OKTOBER
Equalis användarmöte
Transfusionsmedicin

7 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Molekylärdiagnostik

13-15 NOVEMBER
Grundkurs i praktisk 
blodmorfologi
Falun

13 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Arbets- och lung- 
fysiologi

13-14 NOVEMBER
Grundkurs  
blodparasiter
Jönköping

15-16 NOVEMBER
Grundkurs  
tarmparasiter
Jönköping

15 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi

27-28 NOVEMBER
Kurs i likvor- 
diagnostik
Göteborg

12 DECEMBER
Kurs i urinsediment
Stockholm

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2018 

Trevlig sommar ÖNSKAR VI PÅ IBL

IBL KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV

Kommer  3 september
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Karolinska Universitetssjukhuset 8-9 oktober

TILLSAMMANS SKAPAR VI DEN BÄSTA VÅRDEN

Anmäl dig senast 15 juni för lägre deltagaravgift
Program, anmälan och all praktisk information finns på 
www.diagnostikforum.se

Diagnostikforum 2018 arrangeras av IBL i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet

Diagnostikforum 2018



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

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

Xpert ® Ebola

Critical Infectious Diseases

Undgå onödig isolering
Spara på sängplatser
Rätt behandling från början

NÄR TID ÄR DYRBAR  

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

 Vad göra?

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

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

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

Healthcare Associated Infections
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