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LEDAREN

Hoppas att ni alla har fått njuta av en skön sommar. Lite kallare och 
regnigare i början men sen vände det, och sommaren är inte slut ännu. 
På samma sätt kan man tänka när det gäller vårt yrke. Det har varit 
många diskussioner och oro över hur vårt yrke ska utvecklas, framförallt 

under våren. Nu blåser vindarna till 
vår fördel. Yrket har blivit mer känt 
även utanför vår egen verksamhet med 
fler sökande till grundutbildningen, 
snabbspår för nyanlända biomedicinska 
analytiker så att de ska kunna komma 

in i yrket och utveckling av programmet på universitetet i Linköping för 
komplettering av ”snarlika” utbildningar. Det ger fler biomedicinska 
analytiker och det viktigaste vi alla kan göra är att vara bra ambassadörer 
för vårt fantastiska yrke. 

Kompetensbeskrivningen är klar och ska publiceras efter årets Diagno- 
stikforum i Örebro. Ni som ännu inte anmält er, ta chansen till att vara 
med på två mycket innehållsrika dagar. Vi har delat upp programmet  
i block för att även ge möjlighet att delta bara en dag. I strama tider har vi 
märkt att de flesta arbetsgivare drar ner på kompetensutveckling av med- 
arbetare. Även i min ordinarie verksamhet har vi nästan fått en halverad 
budget. Om det inte var en engångsföreteelse tror jag att det blir svårt att 
klara de framtida arbetsuppgifterna inom laboratoriemedicin. Utbildning 
är en färskvara. Den starka utvecklingen som pågår inom laboratorie- 
medicin kräver möjlighet till kompetensutveckling i alla former; studie-
besök, kurser, användarmöten, konferenser och formella påbyggnadsut-
bildningar. Medarbetare har ett ansvar för sin egen kompetensutveckling 
samtidigt som arbetsgivare har ett ansvar att möjliggöra kompetensut-
veckling och givetvis betala för den. 

Vi behöver också bli bättre på omvärlds- 
bevakning. Vad händer i våra grannländer? 
Vilka arbetsuppgifter har biomedicinska 
analytiker? Jag kommer att delta på IFBLS 
världskongressen där jag kommer bland 
annat att få stor chans att lära mer och höra 
hur det fungerar i andra länder och världs- 
delar. Jag ska också presentera masterutbild-
ningen som ges på Örebro universitet inom 
klinisk laboratoriemedicin. 

 En utbildning som är en bra mall för hur 
vi vill att den nationellt reglerade specialist- 
utbildningen för biomedicinska analytiker  
ska se ut.

Väl mött i Örebro!

 

Ansvarig utgivare Agneta Colliander

Redaktör Jasenka Dobric
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Framtiden är vår! 

”Nu blåser vindarna till vår fördel. 
Yrket har blivit mer känt även 
utanför vår egen verksamhet.” 
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Håll utkik efter vår webshop
En ny serie laboratorieprodukter. Perfekt för 
kliniskt bruk, universitet och forskning.
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Passande nog var det på den nordiska 
kongressen för biomedicinska 
analytiker (NML) förra året som 
frön till detta nummer med skandi-
naviskt tema såddes. Vi ville bidra 
till utbytet av kunskap och erfaren-
heter mellan biomedicinska analytiker 
i Norden, men också berätta om de 
mest aktuella frågorna i respektive 
land. Resultatet är en tidning med 
skandinavisk prägel. 

I Sverige har Västerbottens läns 
landstings beslut att låta även andra 
yrkesgrupper söka biomedicinska 
analytikertjänster möts av kraftiga 
reaktioner från flera håll. Frågan är 
komplex och kräver långsiktiga 
lösningar. Vilka arbetsuppgifter ska 
utföras av legitimerade biomedicinska 
analytiker för att säkerställa god 
kvalitet och patientsäkerhet? Hur 
säkrar vi kompetensförsörjningen? 
En sak är säker: biomedicinska 
analytiker står inför en spännande 
framtid och i Umeå har yrkesgruppen 
visat att det är möjligt att vara med 
och påverka professionens framtida 
utveckling.

Jag hoppas att du som läser detta 
nummer också kommer att känna 
dig som en del i det stora nordiska 
nätverket. 

Den kommande NML-kongressen 
hålls den 5-7 oktober 2017  
i Helsingfors. 

Jasenka Dobric
redaktör,  
laboratoriet

Bioanalytikerne er med helt fremme 
i den teknologiske udvikling 
indenfor gendiagnostikken, som 
spås en meget stor fremtid i form af 
præcisionsmedicin. Også kaldet 
personlig medicin. Der er brug for 
deres ekspertise og sans for kvalitets-
sikring, når familier skal udredes for 
arvelige mutationer.

Der er i den grad også brug for 
bioinformatikernes ekspertise. De 
skal sortere og finde afvigelserne i de 
mange tusinde data, som bioanalyti-
kerne producerer i New Generation 
Sequencing laboratoriet.  Og efter 
bioinformatikeren skal molekylær-
biologen tolke og give svar.

Men kunne bioinformatikken 
ikke lige så godt være en opgave for 
bioanalytikerne? Eller er det måske 
molekylærbiologens arbejde med at 
tolke data, som bioanalytikere kigger 
længselsfuldt efter? I den danske 
artikel får du indsigt i, hvordan 
bioanalytikeren, bioinformatikeren 
og molekylærbiologen arbejder tæt 
sammen, når de stiller en genetisk 
diagnose. Og hvorfor de ikke mener, 
at bioinformatikken er bioanalytiker- 
arbejde, mens bioanalytikere godt 
kunne overtage kvalitetssikringen  
af data for molekylærbiologen.

Jytte Kristensen
ansvarshavende 
redaktør
danske 
bioanalytikere

TEMA: Utbildning och arbetsmarknad i Skandinavien
Tverrprofesjonell læring handler om 
å løfte blikket og se at man er en del 
av et stort system. Det handler også 
om å kunne formidle sitt eget fag til 
utenforstående. Det kan du lese i 
den norske artikkelen ”På TVERS 
av faggrenser”. Den handler om et 
vellykket prosjekt ved Høgskolen i 
Bergen som involverer idretts– og 
bioingeniørstudenter. 

At tverrprofesjonelt samarbeid er 
viktig, er ingen bombe. Det handler 
tross alt om at framtidas helsearbei-
dere skal kunne samarbeide mest 
mulig knirkefritt om noe av det aller 
viktigste; nemlig behandling av syke 
mennesker. 

I en vitenskapelig fagartikkel i 
dette nummeret av Bioingeniøren, 
viser det seg likevel at bioingeniør-
studenter er mer lunkne til slikt 
samarbeid enn andre helsefagstudenter. 
Siden bioingeniørfaget trolig er det 
helsefaget som har minst til felles 
med de andre helsefagretningene,  
er det kanskje ikke så merkelig.  
Men nettopp derfor er det ekstra 
viktig at utdanningene sørger for at 
den tverrprofesjonelle læringen er  
så spennende og adekvat som mulig 
– også for bioingeniørstudenter.

Grete Hansen
ansvarlig 
redaktør
bioingeniøren



VÄRLDSUNIKT  
forskningsprojekt inom  

HJÄRTA, KÄRL och LUNGOR
Forskningsprojektet SCAPIS är ett unikt samarbete mellan sex universitetsstäder i Sverige.  

Genom att bygga upp världens största medicinska kunskapsbank inom hjärta,  
kärl och lungor hoppas forskarna kunna identifiera riskmarkörer för hjärt- och lungsjukdomar. 

Text: Jasenka Dobric

anken är att denna medi-
cinska bank ska bli en 
forskningsresurs under en 
lång tid framöver. Data 
som samlas in ska kunna 
användas för att identifiera 

riskfaktorer och markörer för 
hjärt- och kärlsjukdomar samt 
lungsjukdomar. Det som är unikt 
med SCAPIS 
är både det 
stora antalet 
personer som 
deltar i studien 
och att man 
använder sig av 
de nyaste 
bildteknikerna, 
säger Emma Larsson, nationell 
projektledare för SCAPIS-studien. 

SCAPIS, Swedish cardiopulmo-
nary bioimage study, pågår i sex 
städer i Sverige och är ett samarbete 
mellan universitet och universitets-

sjukhusen i Göteborg, Stockholm, 
Malmö, Uppsala, Linköping och 
Umeå. Totalt kommer studien att 
omfatta undersökningar på 30 000 
svenskar i åldrarna mellan 50 till 
och med 64 år. 

Deltagarna, som är helt slumpvis 
valda i orterna där studien pågår, 
får genomgå ultraljudsundersök-

ning av hals-
pulsådror, 
lungfunktions-
test, EKG samt 
datortomografi 
av hjärta, lungor 
och kroppssam-
mansättning. 
Dessutom testar 

man deltagarnas fysiska aktivitet 
och mäter bland annat deras 
kolesterol, glukos och registrerar 
både längd och vikt samt höft- och 
midjemått. 

– Insamlad data ska användas 

för framtida forskning för att 
kunna identifiera riskfaktorer och 
riskmarkörer för hjärt- och lung-
sjukdomar. Med hjälp av nationella 
register kan vi följa deltagarna 
under lång tid framöver, och  
med hjälp av databasen jämföra 
markörer i till exempel blodprover 
eller bilder för dem som senare 
drabbas av sjukdom, förklarar 
Emma Larsson.

DELRESULTATEN VISAR SKILLNADER  
I HÄLSA MELLAN OLIKA STADSDELAR 
Projektet, som har ett slutdatum år 
2018, har nått halvvägs i Göteborg 
och precis startat i Umeå. Men 
redan nu finns det en del tidiga 
forskningsresultat publicerade. 
Pilotstudien som genomfördes i 
Göteborg och som omfattar 1 100 
deltagare visar att endast 7 procent 
är tillräckligt fysiskt aktiva. Ett 

annat fynd visar att människorna 
som är bosatta i stadsdelar med 
lägre socioekonomisk status löper 
dubbelt så hög risk att drabbas av 
hjärtinfarkt, KOL och stroke. Även 
diabetes är tre gånger vanligare i 
dessa områden. 

Resultaten från Stockholm, där  
hittills 500 personer ingår, pekar på 
samma sak. Fetma, som är en av 
riskfaktorerna för hjärt-och kärl-
sjukdom, är mera utbrett i förorten 
jämfört med Stockholms innerstad. 

– Dessa studier är gjorda på ett 
mindre urval och mer omfattande 
studier kommer att genomföras 
först när insamlingsdelen är klar, 
säger Emma Larsson. 

En annan positiv sidoeffekt av 
SCAPIS- projektet är att man 
ibland, tack vare de omfattande 
undersökningarna som deltagare 
får genomgå, också upptäcker 
allvarig sjukdom hos vissa individer 

som då får vård och behandling.
– Överlag har vi fått positiv 

respons från deltagarna. Många 
tycker att det är väldigt bra att få 
en ordentlig undersökning och att 
kunna bidra till forskningen. Det 
händer även att vi får samtal från 
personer som vill delta i studien, 
men har man inte fått inbjudan  
så får man tyvärr inte vara med 
eftersom urvalet bygger på slump-
vis fördelning.

INGA KOMMERSIELLA INTRESSEN
SCAPIS- projektet är ett initiativ 
från forskarna och saknar helt 
kommersiella intressen. Projektet 
finansieras till en stor del av 
externa finansiärer och budgeten 
för undersökningsdelen ligger på 
360 miljoner kronor. 

– Vi har kunnat starta projektet 
gradvis och påbörja insamlingen av 
data i vissa städer och under tiden 

söka ytterligare finansiering. Sedan 
bidrar alla universitet och sjukhus 
med någon form av medfinansiering, 
förklarar Emma Larsson. 

Vilka utmaningar har ni stött  
på hittills under projektets gång? 

– Detta är en stor studie med 
många parter involverade, som 
också i stor utsträckning bygger på 
befintliga system inom sjukvården. 
Det har varit en utmaning att hitta 
ett arbetssätt som fungerar för alla 
och att utveckla nationella lösningar 
för till exempel bildlagring. 

Foto: Anna M
olander/Hjärt-Lungfonden
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Emma Larsson
Nationell projektledare för 

SCAPIS-studien.  

Dessa studier är gjorda på mindre  
urval men de mer omfattande studier 

kommer att genomföras först när 
insamlingsdelen är klar.



BIOMEDICINSKA ANALYTIKER och  

SCAPIS-STUDIEN
Undersökningarna inom ramen för SCAPIS är uppdelade på två besök i Göteborg.  

När det är dags för spirometri och ultraljudsundersökning  
av carotis får studiedeltagare träffa biomedicinska analytiker. 

Text: Jasenka Dobric. Foto: Hjärt-Lungfonden/Marie Ullnert

Projektet SCAPIS leds av en 
nationell forskargrupp med Hjärt-
Lungfonden som huvudfinansiär 
och med betydande bidrag från 
Knut och Alice Wallenbergs  
Stiftelse, Vinnova, Vetenskaps-
rådet samt universitetssjukhusen. 

HUR KOMMER DET SIG ATT DU ARBETAR 
MED SCAPIS-PROJEKTET? 
– Jag tog min examen för två år sedan 
och fick då anställning hos Göran 
Bergström som var min handledare 
under examensarbetet och som också är 
huvudansvarig för forskningsprojektet 
SCAPIS. 

VAR ARBETAR DU MED INOM RAMEN  
FÖR SCAPIS? 
– Jag utför ultraljudsundersökningar  
av carotis tre halvdagar i veckan.  
En vanlig dag undersöker vi nio studie-
deltagare. Hur vi utför undersökningen 
är standardiserat och exempelvis ska 
bilderna tas på samma segment hos 
varje person för att man sedan ska 
kunna jämföra bildmaterialet i forsk-
ningsstudier. 

VAD HÄNDER OM DU UPPTÄCKER NÅGOT 
MISSTÄNKSAMT VID UNDERSÖKNINGAR? 
Det händer sällan att vi upptäcker något 
avvikande. Vi hittar tecken på plaque 
hos mer än 50% av försökspersonerna 

som är här, ibland hittas stenoser och  
i enstaka fall kan bifynd som ventrom-
boser och subclaviastenoser hittas. I de 
fallen kontaktar vi en läkare och det-
samma gäller när vi är osäkra på fynden 
hos deltagare.

HUR MÅNGA BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 
ARBETAR MED SCAPIS I GÖTEBORG? 
– Vi är cirka tio stycken biomedicinska 
analytiker och de flesta arbetar deltid 
med SCAPIS. De undersökningar som 
biomedicinska analytiker ansvarar för är 
spirometri och ultraljudsundersökning 
av carotis. Övriga undersökningar som 
utförs på deltagare görs också av både 
sjuksköterskor och undersköterskor.

 HUR ÄR DET ATT VARA INVOLVERAD  
I ETT STORT FORSKNINGSPROJEKT? 
– Jag tycker att det är väldigt givande  
att få vara med i ett så stort och unikt 
forskningsprojekt. Alla som deltar i 
studien gör det frivilligt och är väldigt 
tacksamma för möjligheten att få en så 
omfattande hälsoundersökning, vilket  
är roligt för oss som möter dem. 

LABORATORIET  Nr 4 • 20168

Anna Ander
Leg. biomedicinsk 
analytiker inom 
klinisk fysiologi 

arbetar halvtid med SCAPIS-studien. 
Resten av tiden är hon involverad 
i ett annat forskningsprojekt som 
i många avseenden påminner om 
SCAPIS. 

VETENSKAP

NÄR VI MÅR BRA  
MÅR ALLA BÄTTRE. HUR MÅR DU?
Din hälsa och ditt välbefinnande är lika viktigt som de personer vars prover du hanterar och analyserar. 
Men det kan vara svårt att hinna med att driva frågor om arbetstider, lön och kompetensutveckling 
när du är mitt uppe i ditt dagliga arbete.

Därför finns Vårdförbundet. Tillsammans kan vi driva fram bättre avtal och villkor för just din arbets-
situation, som till exempel när vårt yrke legitimerades 2006. Just nu driver vi bland annat frågan om 
reglerad specialistutbildning.

Bli medlem i Vårdförbundet! 
vardforbundet.se/medlem

SMS:A ”MEDLEM”
TILL 717 00 SÅ  
RINGER VI UPP DIG



B

LABORATORIET  Nr 4 • 201610 11LABORATORIET  Nr 4 • 2016

TEMA: UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD I SKANDINAVIEN TEMA: UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD I SKANDINAVIEN 

BRISTEN på biomedicinska  
analytiker pressar arbetsgivare  

till alternativa lösningar
Det har blivit allt svårare för landstingen att rekrytera biomedicinska analytiker.  

Lösningen? Många arbetsgivare väljer att anställa andra yrkesgrupper med snarlik  
kompetens på biomedicinska analytikertjänster. 

Text: Jasenka Dobric

iomedicinska analytiker spås 
en ljus framtid på arbets-
marknaden. Den stora 
vågen av pensionsavgångar 
de närmaste åren gör att 
efterfrågan i Sverige växer 

kraftigt. På Arbetsförmedlingens 
hemsida finns i dag runt femtio 
lediga tjänster att söka och enligt 
prognoser kommer det att saknas 
närmare 2 500 biomedicinska 
analytiker inom hälso- och sjukvården 
år 2030. 

I skuggan av de goda framtids-
utsikterna har det dock blivit allt 
svårare för arbetsgivare att rekrytera 
biomedicinska analytiker trots att 
intresset för utbildningen har ökat 
stadigt de senaste åren. Nu väljer 
många landsting att lösa det 
problemet genom att ersätta dem 

med icke legitimerade yrkesgrupper.
– Det är en bekymmersam 

utveckling vi ser. Vi behöver en 
samsyn nationellt på hur vi ska lösa 
rekryteringsbehoven och vem som 
ska göra vad på laboratorier. Vilka 
arbetsuppgifter ska utföras av bio- 
medicinska analytiker ur ett patient- 
säkerhets- och kvalitetsperspektiv 
och vilka kan utföras av andra yrkes- 
grupper, säger Agneta Colliander, 
ordförande i yrkesorganisationen 
för biomedicinska analytiker, IBL, 
och biträdande verksamhetschef 
vid Laboratoriemedicinska kliniken 
i Region Örebro län. 

HOTAD PATIENTSÄKERHET  
I höstas beslutade Västerbottens 
läns landsting att konvertera tolv 

biomedicinska analytikertjänster 
till tjänster som kan sökas även av 
andra yrkesgrupper med snarlik 
utbildning, exempelvis molekylär-
biologer och biomedicinare. En 
nödvändig lösning, säger Ewa 
Lassén som är verksamhetschef för 
Laboratoriemedicin på Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå. 

–Vi som arbetsgivare måste ta 
ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö 
och i slutändan även för patient- 
säkerheten. Vi har svårt att rekrytera 
biomedicinska analytiker trots att 
vi är en utbildningsort och vi kan 
inte låta laboratorierna vara under- 
bemannade. Därför fortsätter vi 
arbetet med att försöka vara en 
attraktiv arbetsgivare genom att bland 
annat erbjuda våra medarbetare ut- 
vecklingsmöjligheter och varierande 

arbetsuppgifter, förklarar hon.
Västerbottens läns landsting är 

långtifrån ensamma om att se denna 
lösning som enda utväg i nuläget, 
men där har konverteringen blivit 
mycket uppmärksammad och mötts 
av kraftiga reaktioner både från 
personalen och från fackföreningar. 
Frågan de ställer är om patient- 
säkerheten inte hotas när man väljer 
att överlåta analys av patientprover 
till icke legitimerad personal.

GENOMSLAG PÅ POLITISK NIVÅ
– Man sänker krav på en god och 
säker hälso- och sjukvård i och 
med konverteringen av tjänster, 
säger Jenny Olsson, Vårdförbundet 
Västerbottens ordförande. 

–Som nyutbildad biomedicinsk 
analytiker som har tagit ut min 
legitimation för ett år sedan funderar 
jag naturligtvis på vad mina tre 
utbildningsår på universitetet och 
min yrkeslegitimation är värda. Jag 
kunde lika gärna ha läst ett annat 
program på universitetet och ändå 
kunnat arbeta som biomedicinsk 
analytiker, säger Jennifer Arnqvist, 
leg. biomedicinsk analytiker, 
Transfusionsmedicin, Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå. 

Sedan konverteringen av tjäns-
terna inom Västerbottens läns 
landsting har Jennifer Arnqvist, 
tillsammans med en grupp kolle-
gor, arbetat aktivt med att försöka 
påverka denna utveckling. Aldrig 
förr har så många debattartiklar 
som rör biomedicinska analytiker 
och yrkesgruppens framtid skrivits 
och publicerats. Ett mål är att sätta 
frågan på agendan hos landstings-
politiker. 

–Vi har bland annat skickat 
vykort till partirepresentanter inom 
landstingsledningen och detta 

ARBETSMARKNAD I GRANNLÄNDERNA 
Norge har behov av fler biomedicinska analytiker 
• Enligt prognoser från Bioingeniørfaglig institutt* utbildar sig för få till biomedicinska analytiker i Norge i 

dag. För att hålla arbetsmarknaden i balans ligger behovet av nyutexaminerade biomedicinska analytiker 
runt 250 per år medan snittet de senaste tio åren har varit 190 examinerade per år. 

• De närmaste åren väntas stora pensionsavgångar och vissa laboratorier har redan i dag svårigheter med 
att rekrytera biomedicinska analytiker.

• Överlag är det ganska lätt att få ett jobb som biomedicinsk analytiker i Norge nu, men i utbildningsorter 
och särskilt i Trondheim kan det vara svårare för nyutexaminerade att få en anställning. 

• Att andra yrkesgrupper, som molekylärbiologer eller biomedicinare, blir anställda på biomedicinska  
analytikertjänster förekommer även i Norge. Men Norge har få utbildningar inom till exempel biomedicin, 
vilket innebär att det inte finns ett överskott av dessa yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Dock väntas 
antalet anställda på kliniska laboratorier öka på grund av bristen på biomedicinska analytiker. 

• I vissa fall har man anställt laboratorieassistenter för att avlasta biomedicinska analytiker med enklare 
arbetsuppgifter och på vissa blodcentraler anställer arbetsgivare sjuksköterskor som ansvarar för  
intervjuer och tappning av blodgivare. 

• I Norge har man även sett en hög grad av automatisering på laboratorier under de senaste åren och 
många laboratorier har lösningar för helautomatisering. Med detta hoppas man kunna hantera den 
stadiga ökningen av antal analyser. 

• I både Norge, Danmark och Sverige får arbetsuppgifter som utförs av biomedicinska analytiker  
även utföras av andra yrkesgrupper förutsatt att de får relevant upplärning. I Sverige är blodgrupps-
bestämning och godkännande av blodgivare ett exempel på reglerade arbetsuppgifter som endast får 
utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

* Bioingeniørfaglig institutt, BFI, är ett norskt yrkesförbund för biomedicinska analytiker.  
BFI arbetar med både professions-och villkorsfrågor.



Leg. biomedicinsk analytiker 
Jennifer Arnqvist och Mikaela 
Kinnunen har skrivit ett flertal 
debattartiklar om varför de 
tycker att konvertering av 
tjänsterna är ett dåligt sätt  
att möta bristen på biomedi-
cinska analytiker. 
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ledde till att oppositionen bjöd in oss 
till ett lunchmöte för att diskutera 
konverteringen av tjänster. Det var ett 
givande möte där vi pratade om bio- 
medicinska analytikers kompetens, 
arbetsuppgifter, rekryteringsprocesser 
samt bättre villkor och fler karriärvägar 
för de anställda. Efter vårt möte 
diskuterades frågan också under 
landstingsfullmäktiges möte, säger hon. 

Men lika viktigt har det varit att 
göra allmänheten uppmärksammad 
på vikten av det arbete som utförs av 
biomedicinska analytiker inom hälso- 
och sjukvården och inte minst 
betydelsen av rätt utbildning hos 
laboratoriepersonalen.

– Jag tycker att det är viktigt att 
värna om och stå upp för vår profes-
sion. Det är viktigt att allmänheten 
förstår vad en biomedicinsk analytiker 
gör och varför det inte är lämpligt att 
ersätta yrkesgruppen med andra yrkes- 
grupper som bedöms ha snarlika 
kompetenser. Precis som alla vet vad 
en sjuksköterska gör och förstår varför 
de inte ska ersättas med andra yrkes-
grupper, säger Mikaela Kinnunen, leg 
biomedicinsk analytiker, Klinisk 
genetik, Norrlands universitetssjukhus. 

DET FINNS SÄTT ATT LÖSA BRISTEN PÅ 
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 
Hur kan man då lösa bristen på bio- 
medicinska analytiker och säkra fram- 
tida kompetensförsörjning? Ansvaret 
för att leda, planera och kontrollera 
verksamheter på ett sätt som uppfyller 
kravet på god vård vilar på arbetsgivaren. 
Det är även arbetsgivaren som 
bestämmer vilka yrkeskategorier som 
kan anställas inom hälso- och sjukvården 
samt vilka arbetsuppgifter och vilket 
ansvar en befattning omfattas av. 

– Som arbetsgivare har man ett 
ansvar för patientsäkerhet och kvalitet 

samt att man har rätt person på rätt 
plats med rätt kompetens. Steg ett är 
att fundera på vilka arbetsuppgifter, 
som i dag utförs av biomedicinska 
analytiker, som kan utföras av andra 
yrkesgrupper. Det finns många goda 
exempel på arbetsfördelning mellan 
olika yrkesgrupper där biomedicinska 
analytiker har en mer övergripande 
roll med ansvar för exempelvis utbild- 
ning och kvalitet. Den biomedicinska 
analytikern är i dessa fall den som är 
kunskapsbäraren och säkrar att 
personerna har fått utbildning och 
behörighet, säger Agneta Colliander. 

Monica Fröjd, ombudsman på fack- 
förbundet Naturvetarna, ser också en 
förändrad arbetsfördelning på labora-
torierna som en lösning på kort sikt.

– Biomedicinska analytiker kan ta 
ansvar för mer avancerade arbetsupp-
gifter och bör även få kompensation 
för det, säger hon.

Ett annat sätt är att göra yrket mer 
attraktivt med bättre villkor, bättre 
lön och fler karriärmöjligheter. Vård- 
förbundet arbetar tillsammans med 
IBL för införande av en nationellt 
reglerad specialistutbildning och 
möjlighet till akademisk specialist-
tjänstgöring där biomedicinska 
analytiker får möjlighet att gå en 
specialistutbildning med full lön 
inom ramen för sin anställning. 

– Specialistutbildningar är en tydlig 
karriärväg som skulle öka intresset för 
yrket och utbildningen till biomedicinsk 
analytiker, säger Jennifer Arnqvist. 

Linköpings universitet har en ett- 
årig kompletteringsutbildning för 
personer med en biomedicinsk grund- 
utbildning som leder till biomedicinsk 
analytikerexamen och möjlighet att 
ansöka om yrkeslegitimation. 

– Arbetsgivarna borde ha det som 
krav, att personer som inte är utbildade 
biomedicinska analytiker måste 
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Goda jobbmöjligheter i Danmark 
• Jobbmöjligheterna för biomedicin-

ska analytiker i Danmark är goda 
och antalet arbetslösa biomedicin-
ska analytiker som är medlemmar 
i en arbetslöshetskassa är låg. 
Under perioden 2013-2016 låg  
den högsta arbetslösheten på  
2,34 procent och den lägsta på  
0,66 procent. 

• I juni 2016 fanns det 118 arbetslösa 
biomedicinska analytiker i landet. 

• Under 2006-2008 rådde det brist på 
biomedicinska analytiker i Danmark 
och arbetsgivarna anställde en del 
laboranter ( 2,5-årig eftergymnasial 
utbildning ) och ”social- og sund-
hedsassistenter” (vårdassistenter) 
på biomedicinska analytiker- 
tjänster, framförallt inom klinisk 
kemi. Enligt Danske Bioanalytikeres* 
uppskattningar rör det sig om 
ungefär 600 anställningar.

• Både laboranter och vårdassistenter 
får titeln laborant vid anställning på 
biomedicinska analytikertjänster. 

*Danske Bioanalytikere, dbio, är ett 
danskt yrkesförbund för biomedicinska 
analytiker. dbio arbetar med både 
professions- och villkorsfrågor. 

komplettera sina utbildningar och 
ansöka om yrkeslegitimation för att 
få anställning, säger Jenny Olsson. 

– Vi måste även vara ödmjuka 
och erbjuda praktik- och utbild-
ningsplatser till nyanlända. I 
Sverige räknar man att det finns 
runt 80 personer med en biomedi-
cinsk analytiker-bakgrund som är 
aktuella för att söka svensk legiti-
mation, säger Agneta Colliander. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEHÖVER 
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 
I dag står laboratoriemedicin inför 
stora förändringar med allt större 
krav på snabb, säker och mer 
personcentrerad vård. Biomedicinska 
analytikers kompetens som inklu-
derar hela analyskedjan, från prov- 
tagning och analys till provsvar,  
är en viktig pusselbit i dagens och 
framtidens komplexa hälso- och 
sjukvård. 

– Biomedicinska analytiker är 
grunden inom laboratoriemedicinsk 
verksamhet och jag tror att all publi- 

citet har haft god effekt. Biomedi-
cinska analytiker har i många inter-
vjuer lyft professionen och berättat 
vilket roligt och utvecklande arbete 
de har. Inom Västerbottens läns 
landsting har vi i år inte haft problem 
med rekryteringen av sommarvikarier 
och de biomedicinska analytiker 
som precis har avslutat sin utbild-
ning har blivit erbjudna anställning. 
Dessutom har antalet sökande per 
utbildningsplats dubblerats vid årets 
antagning vid Umeå Universitet, 
från 0,7 förstahandssökande till 
drygt 1,4. Detta sammantaget ger 
gott hopp inför framtiden, berättar 
Ewa Lassén.

Men konvertering av tjänsterna 
sänder dubbla budskap. 

– Hur ska jag någonsin kunna 
rekommendera mitt livsviktiga 
bristyrke för en ungdom om jag 
inte kan känna mig värdefull för 
min arbetsgivare? Hur ska jag stå 
för att vi behöver universitetsutbil-
dade människor inom vården om 
det inte lönar sig, säger Mikaela 
Kinnunen.

Agneta Colliander, 
IBL:s ordförande och 
biträdande verksamhetschef 
vid Laboratoriemedicinska 
kliniken i Region Örebro 
län, säger att vi måste börja 
fundera på vilka arbetsuppgif-
ter, som i dag utförs av 
biomedicinska analytiker, 
som kan utföras av andra 
yrkesgrupper.

Hej Gabriel Gabrielsson!

I och med konverteringen av tjänster från leg. biomedicinsk 

analytiker (BMA) till medicinska biologer på laboratorie-

medicin skulle jag vilja möta er och diskutera den lång- 

siktiga planen för att locka fler BMA till VLL. Jag antar 

att ni har en plan att höja statusen på detta livsviktiga  

yrke genom bättre löneutveckling, karriärvägar och arbets-

villkor. Alla vill väl ha kompetent, legitimerad personal 

till livsviktiga uppgifter inom vården!

Hälsningar  Nanny Andersson

Legitimerad Biomedicinsk analytiker

TEMA: UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD I SKANDINAVIEN TEMA: UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD I SKANDINAVIEN 

Biomedicinska  
analytiker inom  
Västerbottens läns  
landsting har bland  
annat skickat vykort  
till landstingspolitiker.
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På TVERS av faggrenser
Bioingeniørfag + idrettsfag = sant ved Høgskolen i Bergen. Tre tverrfaglige bachelorprosjekter er resultatet så langt.

Og flere skal det bli, lover Elisabeth Ersvær, førsteamanuensis ved bioingeniørutdanningen.  
På sikt håper hun at skolen skal kunne tilby bachelorprosjekter hvor studenter  

fra både bioingeniørfag, idrett, fysioterapi, ergoterapi og radiografi går sammen om  
å utforske fysiologiske og biokjemiske problemstillinger.

Av SVEIN ARILD NESJE-SLETTENG

JAKTER PÅ BIOMARKØRER
Det er studiestart ved Høgskolen i 
Bergen (HiB). Ferskinger og faddere 
farter rundt i gangene, travelt 
opptatt med bli kjent-aktiviteter.

Ersvær tar imot Bioingeniøren i 
kaffebaren ved inngangspartiet, sam- 
men med tidligere student Christine 
Morken. Hun skrev tverrfaglig 
bachelor i vår, og er nå bioingeniør 
ved Haukeland universitetssykehus. 
De er begge ivrige ambassadører 

for tverrfaglig samarbeid og læring.
Høgskolebygget på Kronstad er 

nytt og stort. Og nettopp denne 
bygningen har sin del av æren for 
at det tverrfaglige samarbeidet kom 
i gang. Da ulike fagområder ble 
samlet under samme tak, fant ansatte 
med felles forskningsinteresser 
sammen på tvers av avdelinger, 
institutter og seksjoner. Et miljø som 
forsker på trening og restitusjon 
vokste frem. Bioingeniørutdan-
ningens medlemmer i forskergruppen 

jakter blant annet på nye potensielle 
biomarkører.

– Trening gir helsegevinst. For 
syke mennesker kan riktig trening 
være medisin. Men trening kan også 
forårsake skade. Å finne en gull-
standard for biologiske markører 
for «god» og «dårlig» trening, er ett 
av målene våre, forklarer Ersvær.

OPPDRAG FRA OLYMPIATOPPEN
Hjelper det å drikke kaffe før en hard 

Høy puls på HiBs idrettslaboratorium: En av  
«forsøkskaninene» beinflyr på tredemølla, Christine 
Morken og medstudent Emilie Strandenes gjør klart  
til blodprøvetaking. Bildet er tatt under arbeidet med 
bacheloroppgaven. 

TEMA: UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD I SKANDINAVIEN 
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styrketreningsøkt? Det er én av 
problemstillingene studentene har 
fått bryne seg på i bacheloroppgaver.

Svaret på spørsmålet ble nei, kan 
Ersvær fortelle. Studentene fant 
ingen effekt på treningsytelse, 
sammenlignet med placebo. Andre 
har funnet effekt ved kondisjons- 
trening. Kanskje kunne resultatene 
blitt annerledes hvis utøverne hadde 
fått enda høyere koffeindose?

Bachelorprosjektet som Morken 
gjorde sammen med bioingeniør-
kollega Emilie Strandenes og en 
idrettsstudent, hadde et annet tema. 
Problemstillingen ble brakt på banen 
av Olympiatoppen: Kan måling av 
kapillær glukose erstatte måling av 
kapillær laktat i visse sammenhenger?

Det dreier seg om optimalisering 
av treningsutbytte, vurdering av 
treningseffekt og jakten på utøverens 
terskelfart. Blodprøver tatt under 
hard intervalltrening gir verdifull 
informasjon. Kanskje mest aktuelt 
for toppidrettsutøvere, men også 
interessant for ambisiøse mosjonister, 
mener Morken.

– Når man løper i terskelfart er 
laktatmengden i balanse. Kroppen 
produserer akkurat like mye laktat 
som den greier å fjerne, forklarer hun.

Ligger du under terskelen, er 
intensiteten for lav. Ligger du over, 
stivner du. Problemet er at man 
har erfart at laktat synker mot 
slutten av lange treningsøkter, selv 
om utøveren ser ut til å jobbe på 
terskelnivå. Laktatmålinger blir 
dermed upålitelige utover i økten.

LÆRER AV Å LÆRE ANDRE
– Jeg mener at studentene får et 
større læringspotensiale når de 
jobber tverrfaglig enn når de kun 
samarbeider med andre fra samme 
fag, sier Ersvær.

I slike samarbeidsprosjekter må 
man også kunne formidle sitt eget 
fag til utenforstående. Det krever 
god forståelse av eget fagfelt og 
innebærer nyttig læring.

Det tverrfaglige samarbeidet 
strekker seg imidlertid ikke helt 
frem til levering og bedømmelse av 
ferdig bacheloroppgave. Studentene 
kan, som Morken og hennes sam- 
arbeidspartnere, velge å bistå 
hverandre også under skriveprosessen. 
Men studenter fra ulike fagfelt får 
ikke levere felles oppgave. Årsaken 
er at sensuren kan bli komplisert å 
gjennomføre hvis studenter fra 
flere fagområder skriver sammen.

Ersvær håper imidlertid at det 
vil bli åpnet for unntak på dette 
området i fremtiden.

KVINNER SOM LØFTER
Det er tema for det neste tverrfag-
lige forskningsprosjektet ved høg- 
skolen. Mer presist dreier det seg 
om forskning på hva som skjer i 
kroppen hos både unge og eldre 
kvinner som trener styrke.

Ersvær forteller om planer om 
analyser av mikro-RNA og muskel-
skademarkører, MR-undersøkelser 
og muskelbiopsier.

Andre aktuelle prosjekter er sam- 
arbeid med fysioterapi om forskning 
på biomarkører ved behandling av 
akillessenebetennelse og videre-
føringen av et stort forskningsarbeid 
på restitusjon hos syklister.

Det kan bli et givende forsknings- 
år – også for eventuelle bachelor- 
studenter som skal i ilden til våren.

Viktig å åpne labdøren mot omverdenen
Tverrprofesjonell læring handler om å løfte blikket  

og se at man er en del av et stort system.

Det sier Turid Aarhus Braseth, høgskolelektor ved bioingeniørutdan-
ningen i Bergen. Hun er emneansvarlig for bioingeniørstudentenes 
undervisning i etikk og kommunikasjon. I både første og femte 
semester har bioingeniørstudentene undervisning sammen med de 
andre helsefagstudentene ved høgskolen. De jobber i tverrfaglige 
grupper og må lage felles presentasjoner.

Høgskolen har hatt slik undervisning siden slutten av 1990-tallet. 
Etter Samhandlingsreformen opplever Braseth at forståelsen for 
viktigheten av læring på tvers av profesjonsgrenser har økt.

SAMHANDLING KREVER KUNNSKAP
I originalartikkelen «Bioingeniørers erfaring og utbytte av undervisning  
i tverrfaglig samhandling» (se bioingenioren.no ) konkluderes det  
med at studenter fra bioingeniørutdanningen i Trondheim er mindre 
fornøyd med den faglige relevansen av denne undervisningen enn 
deltakere fra andre profesjoner. Forfatterne drøfter om dette kan  
ha sammenheng med hvordan bioingeniørene oppfatter sin rolle i 
helsetjenesten.

Braseth mener at det ikke er noen motsetning mellom det å fordype 
seg i eget fagfelt, og å åpne laboratoriedøren mot omverdenen og bli 
kjent med andre profesjoner. Yrkesgruppene betrakter pasienten og 
helsetjenesten gjennom ulike faglige «briller». Samhandling krever 
kunnskap om ulike profesjoners perspektiv.

Braseth forteller at man ved høgskolen jobber for å få til tverrfaglig 
samarbeidslæring mellom bioingeniør- og sykepleierstudenter i praksis 
i sjette semester. Et annet mål er å inkludere bioingeniørstudenter i 
tverrfaglig samarbeidslæring i kommunale helseinstitusjoner. Dette 
tilbudet om tverrfaglig praksis for helseprofesjonsstudenter gis gjennom 
TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring ved Universitetet 
i Bergen.

VANLIG MED TVERRPROFESJONELLE ELEMENTER I UTDANNINGEN
Bioingeniørstudentene ved Universitetet i Tromsø tar felleskurset for 
Helsefakultetet i første semester. NTNU Trondheim har TverrSam  
(se bioingenioren.no) og NTNU Ålesund har tverrprofesjonell samar-
beidslæring mellom bioingeniører og sykepleiere på studieplanen. 
Høgskolene i Østfold og Oslo og Akershus har også tverrfaglige 
elementer i bioingeniørutdanningen.

Universitetet i Agders bioingeniørstudenter har hatt felles under- 
visning med sykepleierstudiet, men det ble det slutt på. Ifølge Vigdis 
Landsverk ved bioingeniørutdanningen legger man vekt på å gi 
studentene tverrprofesjonell læring i praksisperiodene.

TVERRFAGLIGHET I DANMARK
Alle helsefaglige profesjonsutdannelser har 
tverrfaglige elementer – også utdanningen til 
bioanalytiker (bioingeniør).

Frem til i år utgjorde tverrfaglige elementer 15 av 
totalt 240 ECTS (studiepoeng). Fra og med høsten 
2016 er det tverrfaglige innholdet økt til 20 ECTS.
Kilde: Danske Bioanalytikere

TVERRFAGLIGHET I SVERIGE
Ved universitetet i Linköping har studentene som 
skal bli biomedicinska analytiker (bioingeniører) 
tverrprofesjonell læring i fag hvor temaet er 
profesjonalitet, kvalitet og samhandling. Studenter 
fra alle utdanningene ved det medisinske fakultetet 
samarbeider. I løpet av utdanningen har helsefag-
studentene felles praksis på klinisk undervis-
ningsavdeling, hvor de trener på samhandling. 
Bioingeniørstudentene tar da prøver, analyserer  
og bidrar i tolkningen av analyseresultatet.

Øvrige universitet og høgskoler med bioingeniør- 
utdanning oppgir i varierende grad å ha læring 
på tvers av profesjonsgrenser. Noen har felles 
undervisning og gruppearbeid. Andre oppgir å ha 
lite eller ingen tverrprofesjonell læring, men har 
planer om å innføre mer av det i fremtiden.
Kilde: Laboratoriet

HiB-studentene lot en gruppe godt 
trente forsøkspersoner løpe på 
tredemølle og tok prøver for å se om 
glukose kunne brukes som markør 
i stedet for laktat. Resultatene ga 
ikke grunnlag for en entydig 
konklusjon, med det vil bli jobbet 
videre med problemstillingen.

PULSKLOKKER OG KVALITETSSIKRING
I disse tverrfaglige bachelorprosjek-
tene bidrar bioingeniørene med sin 
kunnskap om biokjemi, prøvetaking 
og analyser. Idrettsstudentene har 
blant annet kompetanse innen 
fysiologi, design av treningsstudier 
og måling av oksygenopptak.

Men hva synes Morken hun faglig 
sett fikk ut av en såpass utradisjonell 
bioingeniørbachelor? Trolig mer 
enn ved en tradisjonell oppgave 
rettet mot sykehus, mener hun.

Tverrprofesjonell samarbeids-
læring står på planen for alle 
bioingeniørstudentene både på 
førsteåret og tredjeåret. Alle helse- 
og sosialfagstudentene har felles 
undervisning i kommunikasjon, 
etikk, tverrfaglig samarbeid og 
konflikthåndtering. Dermed har 
Morken hatt prosjekter både med 
andre helsefagstudenter og med en 
student fra idrettsfag i løpet av 
tiden på høgskolen. Hun synes det 
tverrfaglige samarbeidet fikk en 
ekstra dimensjon i bachelorpro-
sjektet. Helsefagene har en del 
felles språk og referanserammer. 
Når studenter fra idrett og bioinge-
niør skal jobbe sammen, må de 
forklare hverandre sitt fagfelt fra  
et helt grunnleggende nivå.

– Vi visste ingenting om hverandre 
og var veldig ulike i begynnelsen, 
sier Morken.

Men gjensidig faglig nysgjerrighet 
og god kjemi i gruppen gjorde at 
studentene etter hvert ble svært 
samkjørte. Nå går bioingeniørene 
med pulsklokke og idrettsmiljøet 
har fått en grundig innføring i 
preanalyse og kvalitetssikring. Bio- 
ingeniørstudentene kjørte kontroller 
på idrettslaboratoriets analyseapparat 
og sørget for å skifte ut deler i tråd 
med anbefalt vedlikeholdsprosedyre.

- Vi brukte både bioingeniørut-
danningens klinisk kjemi-instrument, 
en ABX Pentra og idrettsfags Biosen 
til å analysere prøvene. Sistnevnte 
er et apparat for glukose- og laktat- 
måling. Det var overraskende liten 
forskjell på resultatene, sier Morken.

Bioingeniørstudentene Christine Morken (t.v.) 
og Emilie Strandenes samarbeidet  

med en idrettsstudent i et tverrfaglig  
bachelorprosjekt.

 Foto: Marianne Mathiesen, HiB.
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I mer än 20 år har Labex Instrument levererat, 
installerat, utbildat personal, utfört förebyggande 
underhåll och reparerat centrifuger. Genom 
bl a. följande åtgärder arbetar vi aktivt mot 
att säkerställa driften av centrifuger inom den 
svenska sjukvården. 

Labex Instrument erbjuder:

 » Installation och utbildning i handhavande
 » Förebyggande underhållsavtal för att 

säkerställa funktion och säkerhet
 » En välutvecklad serviceorganisation med 

leverantörsutbildade och certifierade 
servicetekniker

 » Lånecentrifug vid reparation för att undvika 
driftstopp

 » 3 års garanti på alla centrifuger 

 

  INSTRUMENT AB

Specialister på Centrifugering, Frystorkning
och vakuumcentrifugering/Indunstning

Vi kan centrifugering

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

Väntan är över
Sigma 2-7

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

Koaguleringstimer - automatisera din 
process för tex serumprover  

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

Soft Close - motoriserat lucklås med 
automatisk öppning efter centrifugering  

3-års garanti - vi litar på våra tyska 
kvalitetscentrifuger 

Praktiska multibägare - för alla vanligt 
förekommande provrör 

Ersätter Sigma 2-6E fr.o.m. 2015-09-01
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ext Generation Sequencing, 
NGS har gjort bioinforma-
tikere til en efterstræbt fag- 
gruppe på hospitalerne. I 
Molekylærmedicinsk Afdeling, 
MOMA, Aarhus Universitets- 
hospital arbejder nu 15 af 

slagsen, som dog ikke alle sammen 
beskæftiger sig med NGS. Behovet 
for bioinformatikere vil stige 
yderligere i de kommende år, 
mener ledende bioanalytiker Mie 
Farsinsen. 

For der er brug for bioinforma-
tikernes ekspertise til at sortere og 
finde afvigelser i de tusindvis af 
sekvensbidder, som afdelingens 
bioanalytikere i NGS-laboratoriet 
producerer som første skridt i en 
lang proces fra blodprøve til 
genetisk diagnose. 

MOMA har specialiseret sig i  
arvelig cancer og arvelig hjertesyg-
dom, og afdelingen driver desuden 
en masse forskning også i bioinfor-
matik. Prisen på sekventering er styrt- 
dykket, og kendskabet til arvelige og 
sygdomsfremkaldende mutationer 
stiger år for år. Stadig flere familier 
kan få svar på, om sygdom i familien 
skyldes en arvelig mutation, så de 

kan sætte ind med forebyggende 
behandling i tide.

Efter sekventering kommer bio- 
informatisk databehandling, og det 
har fået flere til at tænke på, om 
ikke bioinformatikken er et felt, 
som bioanalytikere kunne kaste sig 
over. Her kunne blive rigtig mange 
jobs i fremtiden. 

På MOMA er svaret nej. I hvert 
fald ikke som bioinformatikerne 
arbejder i MOMA i dag. Bioanaly-
tikerne er eksperter i laboratoriear-
bejde, prøvetagning, håndtering af 
prøvemateriale analysering, DNA-
oprensning og NGS analysemetoder, 
men hverken de eller afdelingens 
molekylærbiologer har den ekspert-
viden inden for programmering, 
som kræves.

”Det er jo heller ikke det, som vi 
bioanalytikere synes, er det sjove. 
Vi interesserer os mere for tolkningen 
af analysen. Ikke programmering”, 
siger afdelingsbioanalytiker I 
MOMA Lone Andersen.  

Så måske er det i virkeligheden 
molekylærbiologens arbejde med 
tolkningen af bioinformatikernes 
resultater, som frister en bioanalytiker?

Fagbladet er taget på besøg hos 

MOMA for at følge en prøve fra 
prøvetagning til diagnose og se, hvad 
det er, bioanalytikerne, bioinfor-
matikerne og molekylærbiologerne 
hver især bidrager med, når en 
familie skal have vished.

BIOANALYTIKERNE SEKVENTERER
Fra prøven ankommer til NGS 
laboratoriet, og til den er klar til 
Illuminas sekventeringsmaskiner  
er der typisk gået 7 arbejdsdage. 
Processen er et komplekst workflow, 
hvor alle prøver skal behandles 
individuelt. Der er rigtig mange 
håndteringer, rigtig meget apparatur 
og flere kvalitetssikringstrin, der skal 
sikre validiteten af data. 

 ”Vi skal hele tiden være på 
spidserne”, siger afdelingsbioana- 
lytiker Lone Andersen. Hun har 
været med helt fra gendiagnosernes 
spæde start, hvor alt foregik ved 
Sangersekventering og håndholdte 
procedurer.  

Workflowet begynder mandag.
Bioanalytikerne starter med at 
kvantificere det oprensede DNA 
fra blodprøven med et Qubit 
flourometer. Denne værdi bruges 

BIOINFORMATIKKEN  
bliver stadig mere vigtig

– men er bioanalytikerne selv i stand til også at udføre de bioinformatiske opgaver?  
På højtspecialiserede MOMA er det ikke tilfældet. Her arbejder bioanalytikere, bioinformatikere  

og molekylærbiologer tæt sammen, men med hver deres ekspertise.
Af  Lisa Bjørnlund Strandmark, konsulent i dbio, Jytte Kristensen, redaktør

til bestemmelse af, hvor meget der 
skal udtages af hver enkelt prøve til 
fortyndingen i næste trin i processen. 
Det er vigtigt, at der benyttes 
samme input mængde i alle prøverne. 
Derefter fragmenteres DNA´et ved 
hjælp af lydbølger i en Covaris.  
DNA- kæderne bliver herved slået 
i stykker, og man ender med en 
pæn samling af 200-400 basepar 
lange fragmenter. 

Næste kvalitetssikring foregår 
med den uundværlige lapchip GX, 
som bioanalytikeren bruger til at 
se, om fordelingen på størrelse og 
længde af de forskellige fragmenter 
stemmer.  

FREMSTILLER PATIENTENS ´BOG´
Tirsdag klargør bioanalytikerne 
DNA fragmenterne til sekventering. 
Resultatet bliver et såkaldt bibliotek 
eller patientens ’bog’, der indeholder 
samtlige genomiske DNA-stykker 
fra patienten. Det er en lang proces 
med mange håndteringer, og på 
MOMA er den automatiseret på en 
Sciclone Robot. Det hele munder 
ud i DNA stykker påsat en adaptor 
samt en unik stregkode for hver 
patient. Stregkoden benyttes til at 
sortere data efter sekventeringen  
og en adaptor gør det muligt for 
DNA stykkerne at binde sig  til 
flowcellen, der benyttes til sekven-
teringen på Illumina maskinen.

UDVÆLGER PROBER 
Onsdag laves de sidste kvalitetstjek 
og koncentrationsbestemmelser på 
biblioteket.  Resultaterne samles og 
beregnes, og bioanalytikerne laver 
skemaer til targeteringen med 
relevante prober. Patienter, der skal 
analyseres med samme probepanel 
blandes i lige forhold i en reaktion, 
på grund af den høje pris på 
prober. Hvilke prober, der skal 

benyttes, afhænger af, hvad lægen 
har bestilt. Probereaktionen skal stå 
i 72 timer og laves fredag, så den er 
klar mandag. Proberne binder sig 
til de regioner, man er interesseret i 
og overskydende områder kan så 
efterfølgende vaskes væk ved hjælp 
af magnetiske beads, der binder sig 
til proberne.

Stammer prøven fra en hjerte- 
patient, hvor indikationen for ana- 
lysen var pludselig død, er det ofte 
et større panel af 111 gener, der skal 
undersøges nærmere. I starten 
udviklede bioanalytiker og mole-
kylærbiolog selv proberne, men nu 
kan de købe mange færdige sæt. 
Hjerte- og cancerpanelet er dog 
afdelingens eget design, der løbende 
redesignes i samarbejde med 
klinikerne.   

SEKVENTERER PÅ ILLUMINA-MASKINER
Mandag i uge to færdiggør bioana-
lytikeren biblioteket. Efter vask og 
ny PCR udføres igen kvalitetstjek 
inklusive kvantificering. Herefter er 
biblioteket klar til Illumina sekven-
teringsmaskiner. Selve sekvente-
ringen varer lidt over et døgn.

Sideløbende med NGS laves der 
ID-SNPs ved hjælp af smeltekurver 
på en Lightscanner. ID-SNPs og 
udføres på en anden prøve fra samme 
patient. Herved kan man sammen-
holde kombinationer af unikke 
enkeltbase polymorfier, der tilsammen 
udgør genomets indre stregkode. 
ID-SNPs bruger bioanalytikeren til 
at sikre, at der ikke er sket forbytning 
af patientmaterialet. Til slut 
afleverer bioanalytikeren hele 
biblioteket til bioinformatikeren. 

BIOINFORMATIKEREN SORTERER  
OG FINDER AFVIGELSER
Når bioanalytikerne er færdige 

N
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Robotten der laver Librarys.  
Afdelingsbioanalytiker  
Lone Andersen placerer bakker  
og tips ( pipette spidser) i robotten.
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med NGS, overtager bioinformatikeren 
den gigantiske mængde data. Han ved 
endnu ikke, hvad han leder efter. Gen-
sekvenserne skal først sorteres, mappes 
op mod et kendt referencegenom og 
undersøges for afvigelser. 

Tyngden i bioinformatikerens arbejde 
ligger i udviklingen og sammensætningen 
af programmerne. Nogle gange skal han 
selv designe programmerne helt fra bunden, 
andre gange findes standardsystemer, 
han kan anvende eller bygge videre på.  
Søren Vang er mangeårig bioinformatiker i 
MOMA. Når han skal forklare sit arbejde, 
henter han eksemplerne fra hverdagen.

”Man kan jo godt køre en bil til 
Gedser, men først skal der bygges en 
vej”, siger han og sammenligner sig selv 
med en bilmekaniker. Hvis noget ikke 
kører, skal han have indgående kendskab 
til, hvordan programmet fungerer for at 
lave de fornødne ændringer.  

ALIGNER DNA-STUMPERNE
Første step i Sørens arbejde med det 
sekventerede DNA er at sortere og aligne 
DNA-stumperne. Her er det en kæmpe 
hjælp, at længden af hver eneste sekven-
teret stump er bestemt fra bioanalytike-
rens arbejde.

”Det, programmerne gør, er at tage 
hver enkelt stump DNA og lede efter en 
plads til den på referencegenomet. Det 
kan være at 3’ enden matcher et sted på 
både kromosom 2, 5 og 17. Men hvad 
med 5’ enden? Den passer måske kun til 
kromosom 2 og 5.”

Søren tegner og forklarer, hvordan 
den kendte afstand målt i basepar 
mellem matchende 3’ og 5’ ender er 
nøglen til at få placeret sekvenserne i 
rigtig rækkefølge på de rette kromosomer. 
Lidt som at lægge brikkerne på et billede 
af det færdige puslespil.

MAPPER OP IMOD REFERERENCEGENOM
Billedet, han mapper sekvensstumperne op 
imod, er det internationale referencegenom. 

Nogle områder af genomet er ekstra 
svære at mappe korrekt. Det kan være, at 
der er mange repeterede sekvenser eller 
steder på genomet med stor lighed i 
basesammensætningen. Det tager år at 
udvikle serien af programmer til hånd- 
tering af data, også kaldet pipelinen.  
Når sådan en pipeline kører som den 
skal, er der egentlig ikke brug for bio- 
informatikeren. Men når programmerne 
kløjs i sekvenserne, og produktet ser 
underligt ud, må Søren agere fejlfinder 
og rode med programkoderne igen. 

TJEKKER KVALITET AF DATA MANGE GANGE
Søren Vang bruger også lang tid på 
kvalitetstjek og vurdering af datakvaliteten. 

På sin computerskærm viser han et 
eksempel. En lang rød linje ned over 
skærmen afmærker en potentiel genfejl. 

”Men de fleste reads, altså gentagne 
aflæsninger af sekvensen, skal være enige 
om, at her er en ændring fra referencege-
nomet. Hvis det kun er en lille del, 
forkaster vi det fund.”

Søren Vangs slutprodukt er det færdigt 
alignede genom og en brutttoliste over 
mulige mutationer, som nu går videre til 
molekylærbiologen.

Inden da spørger fagbladet Søren 
Vang: 

Vil bioanalytikerne kunne udføre  
dit arbejde? 

”Alle kan naturligvis lære det, men det 
er ikke nok med et tre ugers kursus. 
Snarere tre år plus matematik og statistik. 
Men det handler jo også om, hvad man 
mener, når man siger bioinformatik. 
Nogle kalder det for bioinformatik, når 
man putter nogle hundreder data i et 
excel-ark. Det er blevet et meget udvandet 
begreb”, siger Søren Vang. 

Hverken ledende bioanalytiker Mie 
Farsinsen eller afdelingsbioanalytiker 
Lone Andersen mener, at bioanalytikere 
vil kunne erstatte bioinformatikerne.  

”Vi arbejder jo slet ikke med databaser 
og programmering, som de gør”, siger 
Lone Andersen.

Mie Farsinsen foreslår, at bioana- 
lytikerne i stedet overvejer efter- 
uddannelse i NGS.

MOLEKYLÆRBIOLOGEN FORTOLKER OG 
GIVER SVAR
Når bioinformatikeren har udpeget 
de steder på genomet, hvor der kan 
være alvorlige afvigelser, skal 
molekylærbiologen på banen. 

”Det første, jeg gør, er at sikre 
mig, at kvaliteten af data er i 
orden”, forklarer molekylærbiolog  
i MOMA Mette Gaustadnes.

Hun ser på, hvordan prøverne  
er kørt og tjekker flere forskellige 
parametre for at sikre, at kvaliteten 
er i orden. Hvis ikke, går hun 
tilbage i laboratoriet og ser på, 
hvad der kan være sket. 

”Hvis ikke kvaliteten er i orden, 
kører vi oftest prøven helt om. 
Måske skyldes det dårligt prøve- 
materiale fra starten”, forklarer hun. 

Hun laver en rapport over de 
områder, der skal gapfilles, det vil 
sige områder med mindre end 30 
gange dækning, og hvor der er 
brug for at fylde ud ved hjælp af 
traditionel Sangersekventering.

UNDERSØGER KVALITET AF VARIANTER
Er den overordnede kvalitet af 
datasættet er i orden, begynder 

Mette at undersøge kvaliteten af 
varianter, der er fundet i prøven. 

Sekvenser med varianter skulle 
gerne være læst ca. lige mange 
gange forfra og bagfra – og hetero-
zygote alleler skulle gerne fordele 
sig fifty-fifty.

Bioanalytikere har kvalitetssi-
kring på rygmarven, og hele denne 
kvalitetssikringsdel kunne godt 
være en bioanalytikeropgave, mener 
både Mette Gaustadnes og Mie 
Farsinsen, men udviklingen går 
stærkt, og de forventer, at den del af 
processen snart vil være automatiseret. 

”Der er et kæmpe kommercielt 
marked her”, konstaterer ledende 
bioanalytiker Mie Farsinsen. 

ETIK ER VIGTIG I TOLKNINGEN
Efter kvalitetssikringen starter Mette 
Gaustadnes på selve tolkningen af 
data, som er et etisk ømtåleligt felt.

”Vi kigger kun i de gener, vi er 
blevet bedt om, så vi ikke kommer til 
at se noget, vi ikke skal se”, siger hun. 

Nogle varianter er velkendte, 
andre skal molekylærbiologen på 
jagt i litteraturen for at finde, og 
her må hun vurdere, om beskrivel-
serne er til at stole på.  

”I starten tager det lang tid, men 
efterhånden vil vi have set de fleste 
varianter før og skal kun tage 
stilling til ganske få varianter pr. 

patientprøve,” siger Mette Gaus-
tadnes.

INDDELER RESULTATER 
Resultatet af tolkningen opdeles i 
fem klasser.

Klasse 5 er en sikker patogen 
mutation, mens klasse 4 er formodet 
patogen. Klasse 3 er en variant af 
ukendt betydning. Klasse 2 er for- 
modet benign, og klasse 1 sikker 
benign. 

Hvis genundersøgelsen påviser 
en ukendt mutation, tyr hun til 
litteraturen. Hvis mutationen 
forekommer hos mere end 1% af 
den danske befolkning, er den 
formodentlig ikke patogen. Mette 
Gaustadnes forklarer: ”Vi kigger 
også på, om den er fundet hyppigt 
i andre befolkningsgrupper. Hvis 
det f.eks. er en missensemutation, 
der medfører ændring af enkelt 
aminosyre undersøges effekten af 
varianten også med forskellige 
in-silico prædiktionsprogrammer”. 

”Hvis resultatet af den genetiske 
undersøgelse er klasse 4 eller 5 kan 
det bruges diagnostisk i familien. 
Medlemmer af familien kan 
undersøges for om, de har samme 
mutation og sættes i et relevant 
kontrolprogram”, siger Mette 
Gaustadnes.

Det tager år for bioinformatikerne 
af udvikle serien af programmer 

til håndtering af data, også kaldet 
pipelinen. Bioinformatiker Søren 

Vang viser et eksempel. Den lange 
røde linje ned over skærmen 

afmærker en potentiel genfejl.

TAGER I GENNEMSNIT 
9 UGER AT KUNNE GIVE 
SVAR
Kendt mutation: Skriftligt 
svar sendes senest 10 hver-
dage efter modtagelse af 
prøven, hvis indekspatienten 
er analyseret på MOMA. 

Screening: Skriftligt svar 
sendes senest 10 uger 
(cancer) eller 3 mdr. (hjerte, 
thorakal aortadilatation, 
exom endokrinologi) efter 
modtagelse af prøven. I juli 
måned og omkring højtider 
kan der forekomme længere 
svartider.

Svartiden afhænger af, hvad 
der findes. Efterfølgende 
valideres altid fund på prøve 
nummer to (samme som 
bruges til ID snp) med 
Sangersekventering. Hvis 
der ikke før er fundet noget 
på pågældende sted, skal 
der først designes primer 
til PCR reaktionen. Når de 
ankommer, skal bioanalyti-
keren sætte PCR reaktionen 
op. Nogle områder kan godt 
drille lidt, så det ikke altid 
lykkes i første forsøg. 

Efterfølgende ser bio-
analytikeren sekvensen 
igennem i et program kaldet 
GenSearch. Dette afleveres 
så til molekylærbiologen til 
sammenligning med NGS 
data. Derfor varierer svartiden 
lidt, men i gennemsnit 
bruges ca. 9 uger.
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Vill ni effektivisera processer 
och förbättra provkvaliten på 
ert laboratorium?

Prova det revolutionerande BD Vacutainer® 
Barricor™ röret

BD Barricor™ ger ett snabbt, rent och 
högkvalitativt plasmaprov, vilket kan 
förbättra laboratoriets arbetsflöde.
Produktnummer  Beskrivning    

365033          BD Barricor™ 13x100  4.5mL, transp.etikett 100/1000
365035          BD Barricor™ 13x75    3.0mL, transp.etikett 100/1000

Avd/Transport 
förp.

365030          BD Barricor™ 13x100  4.5mL, pappersetikett 100/1000
365031          BD Barricor™ 13x75    3.0mL, pappersetikett 100/1000

För mer information kontakta:

bdsweden@bd.com

Molek Diffsmear DS14 
 

Snygga diffutstryk snabbt och enkelt 
 

För mikroskop och bildanalyssystem 

Med vår nya diffutstrykare får du  
perfekta utstryk på några sekunder. 

Tel: 08-94 33 20   Hemsida: www.molek.se   E-post: info@molek.se  

Molek AB 

Er bioinformatik en del af grunduddannelsen til bioanalytiker  
i Danmark, Norge og Sverige?

DANMARK
Fem uddannelsessteder. Fem har svaret.

Fire af fem uddannelser underviser i bioinformatik, men i begræn-
set omfang. Bioinformatik forventes oprettet som valgfag i den nye 
uddannelse, som starter 1. september 2016. Eventuelt på tværs af 
uddannelserne.

NORGE
Syv uddannelsessteder. Seks har svaret 
Kun to af uddannelserne  (Ålesund og Bergen) underviser i bioinformatikk 
som et eget fag. Det er nærmest en introduktion til  faget på kun  
5 ECTS point. De øvrige fire uddannelser giver nogen undervisning  
i bioinformatik som del af andre fag (molekylærbiologi eller Next 
Generation Sequencing).

SVERIGE
Bioinformatik er ikke en del af grunduddannelsen til biomedicinsk 
analytiker. 

BIOINFORMATIK I GRUND- OG VIDEREUDDANNELSE
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Kan bioanalytikere videreuddanne sig i bioinformatik  
i Danmark, Norge og Sverige? 

Den to-årige universitetsuddannelse, som bygges ovenpå en bacheloruddannelse, 
kaldes i Danmark for kandidatuddannelse. I Norge og Sverige hedder det en  
masteruddannelse.  

DANMARK 
Bioinformatik udbydes af Københavns Universitet, Aarhus Universitet og DTU.  
Adgangskravet er en universitetsbachelor i  biokemi, datalogi, matematik, fysik m.fl.  
En professionsbacheloruddannelse som bioanalytiker giver ikke adgang til studiet. 

NORGE 
En bachelor som bioingeniør er ikke tilstrækkelig for at blive optaget på en master  
(kanditat) i bioinformatik.

SVERIGE
Fire universiteter udbyder bioinformatik på masterniveau ( dansk kandidat). 

Biomedicinske analytikere kan ikke optages direkte.  
Ved Lunds Universitet er der helt lukket for biomedicinske analytikere. Uppsala  

Universitet kræver et halvt års supplering i matematik og et halvt års supplering i datalogi.  
Örebro Universitets master i ”Nutritionell molekylär medicin och bioinformatik”  

er åben for biomedicinske analytikere. 
Skövde Universitet udbyder en et-årig magisteruddannelse i bioinformatik, som er  

åben for biomedicinske analytikere.
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PÅ IBL:S AGENDA PÅ IBL:S AGENDA

– Diagnostikforum syftar till att 
stärka professionen och ämnet 
biomedicinsk laboratorievetenskap. 
Konferensen vänder sig i första hand 
till biomedicinska analytiker men 
är givetvis öppen även för andra 
som är intresserade av dessa frågor. 
Diagnostikforum ska vara den plats 
där alla discipliner kan mötas och 
som ett naturligt komplement till 
vårmöten. Det är även en möjlighet 
för de som arbetar med utveckling 
och forskning att presentera sina 
resultat på nationell nivå. Här finns 
även möjlighet för möten mellan 
utställare inom diagnostikaindu-
strin och användarna.

VAD KAN BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 
FÖRVÄNTA SIG UNDER DAGARNA?
– Ett mycket innehållsrikt program 
som ger både fördjupning inom 
laboratoriemetodiken och en 
möjlighet att få diskutera både 
etiska dilemman och kvalitetsfrågor.

VAD KOMMER DELTAGARE KUNNA TA 
MED SIG EFTER DIAGNOSTIKFORUM?
– Ny kunskap som man kan 
använda sig av i sitt arbete. Möjlig-
het att träffa andra biomedicinska 
analytiker med samma intresse- 
område samt bygga framtida 
nätverk.

NÅGOT SÄRSKILT DU SER FRAM  
EMOT SJÄLV?
– När man tittar på det spännande 
programmet som projektledaren 
Gabriella Lillsunde Larsson och de 
olika arbetsgrupperna har tagit 
fram så önskar man att man kunde 
klona sig. Det kommer att vara 
svårt att välja bland alla intressanta 
föredragningar. Givetvis hoppas jag 
på ett stort deltagande och att alla 
ska känna att de har fått med sig 
det där lilla extra.

Läs mer om Diagnostikforums 
program och anmäl dig på: 
www.diagnostikforum.se 

HAR VI RÄTT 
MEJLADRESS 
TILL DIG? 
Under året har vi arbetat med att 
uppdatera IBL:s medlemssystem 
och vi ser gärna att vi har rätt 
kontaktuppgifter till våra medlem-
mar. Har du flyttat eller har vi en 
gammal mejladress till dig?

Du uppdaterar dina kontakt-
uppgifter enklast via  
ibl-inst.se eller genom att skicka  
ett mejl till oss på  
kansli@ibl-inst.se

         NY WEBBSIDA DU HAR VÄL INTE MISSAT ATT IBL HAR EN NY WEBBSIDA? 
Där kan du bland annat anmäla dig till våra kurser, läsa om IBL:s arbete, få information 
om aktuella stipendier samt få uppdateringar om vad som är på gång nationellt och 
internationellt. IBL:s sektioner och nätverk har fått egna undersidor för att du snabbt  
ska kunna hitta information om just dina intresseområden. På webben hittar du också 
föreläsarpresentationer från IBL:s kurser. Hemsidan är responsiv och fungerar lika väl 
oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator.  
Du hittar oss på ibl-inst.se

IBL:s strategimöte 
I början av sommaren samlades IBL:s styrelse i Göteborg för det årliga 
strategimötet. År 2016 har styrelsens fokus legat på Diagnostikforum 
som kommer att hållas i Örebro 28-29 september, kompetensbeskriv-
ning för biomedicinska analytiker samt ett brett utbud av kurser. 

Förslaget till ”Kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker” 
har varit ute på remiss och synpunkter har inhämtats från lärosäten, 
kliniska verksamheter, fackliga organisationer och riksföreningar. 

Dokumentet kommer att presenteras på Diagnostikforum för att 
därefter fastställas.

IBL:s styrelse kommer att fortsätta arbeta med att utveckla kursverk-
samheten för att matcha dagens behov av kompetensutveckling hos 
biomedicinska analytiker inom alla discipliner. 

IBL:S  
HEDERSMEDLEM 

Lonny Törnegren

har stilla insomnat 
den 18 augusti  

2016 

IBL:s ordförande Agneta Colliander är en av de huvudansvariga 
för årets Diagnostikforum i Örebro, 28-29 september. Vi har  
frågat vad deltagarna kan förvänta sig under den två dagar 
långa konferensen samt varför Diagnostikforum behövs? 

Foto: Samuel Westergren 

DIAGNOSTIKFORUM  
stärker professionen 

MISSA INTE  DIAGNOSTIKFORUM
ANMÄL DIG PÅ:  

WWW.DIAGNOSTIKFORUM.SE

@
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VETENSKAPMEDLEMSSIDOR

För att uppmärksamma biomedicinska analytikerstudenter utlyste IBL:s Vetenskapliga råd  
i våras en tävling för studentuppsatser på kandidatnivå. Varje lärosäte som utbildar  

biomedicinska analytiker hade chans att sända in ett tävlingsbidrag och bland dem valde juryn  
en vinnare – Albin Norman vid Uppsala universitet. 

ALBIN NORMAN 
 är vinnaren av IBL:s uppsatstävling

GRATTIS ALBIN, DU VANN IBL:S  
UPPSATSTÄVLING PÅ KANDIDATNIVÅ! 
– Tack så mycket! Jag visste att jag 
var nominerad men jag känner mig 
lite överväldigad nu. 

BERÄTTA LITE OM DITT EXAMENSARBETE.
– Jag har studerat två stycken  
gener som är kopplade till ärftliga 
hudsjukdomar och undersökt 
co-lokalisation av dessa genom 
plasmidtransfektion till HeLA-  
och HaCaT-celler. 

I NOMINERINGSMOTIVERINGEN STÅR DET 
BLAND ANNAT ATT DITT EXAMENSARBETE 
VAR LABORATIVT UTMANANDE.  
PÅ VILKET SÄTT? 
– Det var mycket fokus på den 
laborativa delen och jag arbetade 
med många olika metoder. Det  
tog lång tid innan jag började få 
resultat, så på det sättet var det  
en utmaning. 

HUR SER DINA PLANER UT FRAMÖVER? 
– Jag har precis börjat jobba på 
Klinisk patologi på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala och planerar att 
vara kvar där ett tag. Vi får se vad 
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som händer i framtiden, då kanske 
jag jobbar med en forskargrupp. 

IBL:S VETENSKAPLIGA RÅDETS  
MOTIVERING LYDER: 
Arbetet är välstrukturerat och 
skrivet på ett vetenskapligt sätt. 
Det är balanserat och beskriver 
tydligt de metoder som har använts 
och de fynd som har erhållits. 

Metoddelen ligger i fokus även i 
diskussionen och framhäver på  
ett tydligt sätt en biomedicinsk 
analytikers kompetensområde.

Flera av examensarbeten var  
bra skrivna och det var en jämn 
bedömning, men detta arbete 
ansåg vi vara lite bättre.

IBL:s Vetenskapliga råd består av Magdalena Nutu, 
Mölndal, Caroline Schmidt, Göteborg & Erika Lindberg, 
Göteborg.

AB Ninolab har varit leverantör av laboratorieutrustning 
till den svenska marknaden sedan 1965 – förra året firade vi 50 år!

Våra framgångar beror på en medveten satsning på kompetens och 
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•	 Skyddsventilation

•	 Projektering

•	 Helhetslösningar

08-590	962	00					www.ninolab.se

Kontakta oss och låt oss berätta hur bra produkter 
blir bättre när du har rätt leverantör!
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KURSER

På morgonen på 
sin 85 års dag gör 
Miriam en 
vandring genom 
sina minnen i till-
ståndet mellan 
sömn och vaken-
het, på samma vis 
som hon gjort de 
senaste 60 åren. 
När minnesvand-
ringen är slut 

nollställer Miriam sitt sinne och 
vaknar. Minnet är tomt och stilla. 
Men ändå överraskar hon denna 
födelsedagsmorgon sin familj med 
att deklarera att hon inte heter 
Miriam. Det namn som familjen vet 
att hon heter, på samma vis som de 
vet att hon levde i koncentrations-
läger i sin ungdom, baserat på de 
små tatuerade siffrorna på hennes 
underarm. Jag heter inte Miriam är 
en bladvändare, men trots det, är 
historien inte lätt att läsa eller att ta 
till sig. Den kräver eftertanke och 
tvingar läsaren att relatera till 
aktuella samhällshändelser och 
granska sina eventuella egna 
förutfattade meningar.

Miriam, eller Malika som hon 
faktiskt heter, har under ett helt liv 
förträngt och förnekat sitt ursprung 
och sin riktiga identitet för att orka 
överleva. Malika är rom, men under 

grymma omständigheter byter hon 
identitet till judinnan Miriam för att 
ha en bättre chans till överlevnad 
under andra världskrigets fasor. 
Hennes familj är splittrad, med sig 
i koncentrationslägret har hon sin 
lillebror, Didi. Bokens utspelas i 
nutid och stor del av förra århund-
radet. Vi följer Miriam under delar 
av hennes tid i både Auschwitz och 
Ravensbruck, men också som ung 
tandläkarhustru i ett vackert hem  
i Nässjö. Stundtals blir det svårt att 
fortsätta läsningen då berättelsen 
innehåller en sådan grymhet och 
sorg, men man fortsätter att läsa för 
att man vill veta vad som händer, 
hur det går, vad hände sen? 

Jag heter inte Miriam är inte 
ännu en berättelse om förintelsen, 
denna har en annorlunda vinkling 
med koppling till det som sker i 
bland annat i Sverige i dag. Under 
och efter andra världskriget, stod 
romer långt ner i samhällets hierarki, 
men det finns skäl att fråga om 
samhällets inställning till denna 
grupp har förändrats sedan 40-talet. 
Världsläget i dag innehåller krig, 
terrorism och människor på flykt 
där många är separerade från den 
familj som de eventuellt har kvar  
i livet. Vilket ansvar har vi som 
individer att agera, göra något för 
dessa människor?

Trots att denna bok inte är 
baserad på en verklig persons 
upplevelser, så gör tanken att många 
andra utsattes för detta rejält ont. 
De medicinska experimenten som 
skedde i Tredje Riket resulterade i 
den så kallade ”Doctor’s Trial” efter 
Nurnbergrättegångarna, där tyska 
läkare dömdes för krigsbrott och 
brott mot mänskligheten. Detta 
ledde så småningom till Helsing-
forsdeklarationen, en etikkodex 
genom vilken den etiska medveten-
heten höjts. Informerat samtycke 
och etisk prövning är i dag själv-
klarheter vid medicinska studier 
som involverar människor. 

Jag heter inte Miriam är en 
nyttig påminnelse att aldrig 
glömma vad som hänt och att 
kanske tänka till en extra gång 
innan man drar en förhastad 
slutsats om den som sitter utanför 
mataffären och tigger.

IBL:s Etiska kommitté består av Gabriella Lillsunde Larsson,
Anne Berndt och Maria Svensson. 

”JAG HETER INTE MIRIAM”  
av Majgull Axelsson 

Majgull Axelsson är svensk journalist som fick sitt litterära genombrott 1997  
med boken Aprilhäxan för vilken hon belönades med Augustpriset. 

Text: IBL:s Etiska kommitté

MEDLEMSSIDOR

Diagnostikforums Etikblock den 29 september 
innehåller bland annat föreläsningar om Helsings-
forsdeklarationen och utvecklingen av etiska koder 
för vårdyrkena. 

Du kan också höra om Läkarförbundets fadder-
verksamhet för nyanlända och diskutera bildandet 
av ett liknande nätverk för nyanlända biomedi-
cinska analytiker. För program och mer info om 
Diagnostikforum se: www.diagnostikforum.se.

Foto: Cato Lein
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Fortsättningskurs i cellmorfologi
Efter några omgångar med grundkurs fortsätter vi med cellernas utseende 
vid olika sjukdomstillstånd, både i blod och i benmärg. Vi tar även upp 
kunskap inom flödescytometri. Kursen kommer att fokusera på celler i 
mikroskopet eftersom det är biomedicinska analytikers specialområde.  
Vi arbetar med livebilder på celler via kamera från mikroskopet till 
skärmar/laptop.

KURSANSVARIG Karin Ohlander & Christina Andersson
DATUM 19 – 21 september
PLATS Patologen, Falu lasarett
PRIS 9 500 kr. Medlem i IBL 8 800 kr.

KURSERKURSER

ANMÄLAN TILLALLA KURSER SKER VIAWWW.IBL-INST.SEDU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN  ATT KONTAKTA OSS:KANSLI@IBL-INST.SEELLER TFN 08-24 01 30

KURS I 
KEMIKALIE-
HANTERING
Kursen riktar sig till dig som 
jobbar med inköp, metod- 
utveckling, forskning och 
substrattillverkning. Det blir 
föreläsningar om definition 
och lagstiftning, hälsorisker, 
faromärkning enligt GHS-
CLP samt hur man läser ett 
säkerhetsdatablad. Också 
substitutionsarbete – utbyte 
av farliga kemikalier, risk- 
bedömningar och CMR- 
utredningar kommer att tas 
upp. Beroende på grupp- 
sammansättningen kommer 
vi även att ha workshop  
kring kemikaliehantering  
i praktiken.

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

Transfusionsmedicin
Kursens föreläsningar kommer bland annat att handla om special- 
komponenter, transfusionskomplikationer, graviditetsimmunisering, 
hantering av stora blödningar inklusive ROTEM, Blodövervakning i 
Sverige (BIS) (grundläggande genomgång samt nyheter) och studie-
besök på Transfusionsmedicin, Norrlands universitetsjukhus, Umeå. 
Studiebesök på ett annat laboratorium efter önskemål.

FÖRELÄSARE Birgitta Nilsson-Sojka
DATUM 25 – 26 oktober
PLATS Norrlands universitetssjukhus, Umeå.  
Möjlighet till deltagande i andra orter via  
videolänk som streamas live. IBL står för  
streamingen från Umeå. Varje landsting  
ansvarar för den lokala biten med lokal  
och mottagning av videolänk.
PRIS 6 500 kr. Medlem i IBL 5 500.
VIDEOLÄNK 10 000 kr/ uppkoppling

Kurs i molekylärbiologisk diagnostik
Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker som har grundläggande 
kunskaper inom molekylärbiologi och som helst har varit yrkesverksamma 
inom molekylärdiagnostik i minst ett år. Under den första kursdagen 
berörs teorierna bakom DNA- och RNA-analys, extraktionsmetoder, 
singleplex vs multiplex, detektionsmetoder och avläsning – att lära sig att 
göra en kritisk och korrekt analys av resultatet. Dag två forsätter med 
grundpelare för metodvalidering av molekylärbiologiska metoder, interna 
och externa kontroller, standardisering av molekylärdiagnostik, grund- 
läggande bioinformatik med fokus på primerdesign samt PCR-optime-
ring och inhibitionskontroller. Kursen avslutas med ett workshop kring 
analys av PCR-kurvor.

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

KURSLEDARE Agneta Collberg
DATUM 8 december 2016

PLATS Stockholm
PRIS 4200 kr. Medlem i IBL 3200 kr.

PLASMAPROTEINER OCH URINPROTEINMÖNSTER  
i klinisk diagnostik

Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker och andra yrkesgrupper 
som utför och tolkar proteinelektrofores och vill höja sin kompetens 
inom området. Den består av en teoretisk del som bland annat berör  
proteinfraktioner i plasma och urin, metoder och bedömningar samt  
en praktisk del med övningar och genomgång av fall. 

PROGRAM ibl-inst.se/kurser-och-konferenser/kommande-kurser/
DATUM 1 – 2 februari, 2017
PLATS Aros Congress Center, Västerås
PRIS 8 500 kr. Medlem i IBL 7 500 kr.

DROGANALYSER  
– från provtagning till ackreditering
Kursen syftar till att ge biomedi-
cinska analytiker som jobbar med 
droganalyser en fördjupad kompe-
tens inom området och kommer 
att beröra hela analysprocessen från 
provtagning till ackreditering. Vi 
börjar med genomgång av GC-
MS, LC-MSMS. Sedan följer teori 
om droger i samhället och inter-
netdroger, preanalytiska faktorer, 
drogers effekter på hjärnan, 
dopning och kosttillskott, alkohol-
metabolism och alkoholmarkörer 
samt kvalitet och ackreditering. 
Om möjligt kommer vi även att
besöka droglaboratoriet i Örebro.

PROGRAM ibl-inst.se/kurser-och-konfe-
renser/kommande-kurser/
FÖRELÄSARE Gunilla Karlsson,  
Linda Delin, Kurt Skårberg med flera
DATUM 9 – 10 november 2016
PLATS Örebro sjukhus
PRIS 8 900 kr. Medlem i IBL 7 900 kr.

KURSLEDARE Maysae Quttineh
FÖRELÄSARE Håkan Janson,  
Linda Lindh med flera

DATUM 24 – 25 november 2016
PLATS Jönköping
PRIS 7 900 kr. Medlem i IBL 6 900 kr.
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IBL KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2016 & 2017

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

22 – 23 SEPTEMBER
Equalis  
användarmöte 
Endokrinologi
Arlanda

27 SEPTEMBER
Ledarforum
Örebro

28 – 29 SEPTEMBER
Diagnostikforum
Örebro

5 OKTOBER
Equalis  
användarmöte
Transfusionsmedicin
Stockholm

6 – 8 OKTOBER
EPBS-möte
Aten, Grekland

11 OKTOBER
Equalis användarmöte
Histopatologiska 
tekniker 
Uppsala

13 OKTOBER
IBL-kurs
Kurs i kemikalie- 
hantering
Göteborg 

13 – 14 OKTOBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser 
Uppsala

25 – 26 OKTOBER
IBL-kurs
Transfusionsmedicin
Umeå

9 – 10 NOVEMBER
IBL-kurs
Droganalyser – från 
provtagning till 
ackreditering 
Örebro

10 – 11 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi
Arlanda

14 – 15 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Molekylärdiagnostik
Halmstad

15 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Arbets- och  
lungfysiologi
Stockholm

22 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin
Stockholm

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

8 DECEMBER
IBL-kurs 
Kurs i urinsediment 
Stockholm 

2017 
1 – 2 FEBRUARI 
IBL-kurs 
Plasmaproteiner och 
urinproteinmönster  
i klinisk diagnostik 
Västerås 
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NÄSTA NUMMER AV

Kommer  
21 november
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vävnadsprover. Dessutom säkras en fullständigt bevarad orientering
av vävnaden från makrosnittning till mikrosnittning.          

Den beprövade AutoTEC-tekniken i kombination med Paraform® 
kassettsystemet, och de nya a120-funktionerna för integrerad track &
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smartautomation@sakura.eu

AutoTEC® a120 & Paraform® sätter standarden för

automatiserad inbäddning

• Fullständigt bevarad orientering genom hela

processen

• Förutsebart arbetsflöde och hanteringstid

• Underlätta track & trace

• Förbättrad ergonomi

Klossar av högsta kval itet t i l l  dig
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Mätning av blodglukos och keton

Snabbt1 
Patientnära mätresultat på 6 sekunder 
för glukos och 10 sekunder för keton.

Exakt2 
Noggranna mätresultat. Eliminerar interferenser 
p g a hematokrit, maltos, galaktos, syre, 
paracetamol, askorbinsyra och urinsyra. 

Enkelt3 
Kan användas av all hälso- och sjuk-
vårdspersonal efter en kort genomgång. 
Anslutningsbar enligt POCT1-A. for Critically ill Patients

CLEARED

1.  6 sekunders provtid för Glukos, 10 sekunder för Keton   
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

System för 
patientnära 

analyser
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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 
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  AmpliRun    för att hålla koll på PCRTM

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

Vi har

    Har du koll på din 
extraktion och PCR?  

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

  AmpliRun    Total för att hålla koll på extraktion och PCRTM


