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LEDAREN

Efter en avkopplande semester drog hösten igång med mitt andra möte  
i Equalis styrelse och sedan ett strategimöte med IBL:s nya styrelse. Det 
var intensiva men inspirerande dagar med många planer för framtidens 
biomedicinska analytiker. Vi ska sikta framåt och vi ska sikta högt för 
inget är nog för ett av Sveriges viktigaste jobb.  

IBL:s strategimöte handlade just om framtiden. Hur vi ska använda 
styrelsens engagemang och breda kompetens för att stödja, stärka och 
utveckla våra medlemmar. Genom att bevaka ämnesområdet nationellt 
och internationellt kan man påverka utbildningen på alla nivåer och 

genom att arbeta för en reglerad specia-
listutbildning skapas karriärmöjligheter 
och yrket blir mer attraktivt. Det är vi i 
styrelsen helt övertygade om. Vi ska även 
arbeta med att utveckla kursverksamheten 
och vill att alla biomedicinska analytiker 
oavsett disciplin årligen ska kunna  
kompetensutveckla sig. Vi kommer att 
samarbeta med verksamhetschefer och 
göra en grundlig behovsanalys. Men här 

behöver vi Er hjälp. Ni måste formulera vilka kompetensutvecklings- 
behov ni har och ge oss något att utgå ifrån. Det kan vara såväl  
ämnesspecifika kurser som cellmorfologi och malariadiagnostik som 
mer övergripande kurser som handledning under verksamhetsförlagd 
utbildning. Detta är exempel på kurser IBL arrangerar under hösten. 
Vården förändras och vi måste vara en del av denna förändring. Att  
till exempel jobba med personcentrerad vård är inte så självklart för 
biomedicinska analytiker men vi i styrelsen har bestämt oss för att 
hjälpa er med detta. Vi ska tillsammans med er synliggöra vår  
profession och kräva vår roll som diagnostisk partner 
i teamet runt patienten.

Vår vision är att ”IBL får Sveriges biomedicinska 
analytiker att växa – en profession som gör skillnad”.

Har du till exempel en kollega omkring dig  
som gör skillnad så uppmärksamma det genom att 
nominera henne/honom till en av IBLs utmärkelser. 
Då är du också med och synliggör professionen. 

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi  
göra mycket. 

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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VETENSKAP S. 6      

LUNGULTRALJUD   
Bedömning av lungor med ultraljud (UL) har alltid ansetts 
vara en begränsad metod eftersom det är fastställt att 
ultraljudsenergin snabbt försvinner i luften, och att ultraljud  
inte är användbart för utvärdering av lungparenkym.  
Kan lungultraljud ändå vara ett nytt diagnostiskt verktyg 
inom klinisk fysiologi?
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Sektionen för Klinisk fysiologi och 
Sektionen för Klinisk Kemi och  
Transfusionsmedicin vänder sig till  
sina medlemmar.

PÅ IBL:S AGENDA S 29      

IBL:s strategidagar resulterade i en vision 
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BILD 1A: Den högekogena skuggan 
(överst i bild) visar pleuralinje och verti-
kala linjer, A-lines (normal lunga). 

BILD 1B: Illustration av multipla B-lines 
hos en patient med uttalat lungödem 
sek. till hjärtsvikt. 
Bilderna är tagna på avd. klinisk fysiologi, 
Sunderby sjukhus, Luleå

Bild 2: Bröstsegment i lungultraljud. 
Bröstytan är uppdelad i 8 zoner 1 och 
undersökningen görs normalt med 
patienten i ryggläge.

PSL: Parasternal line
AAL: Anterior axillary line
PAL: Posterior axillary line
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LUNGULTRALJUD
– nytt diagnostiskt verktyg inom 

 KLINISK FYSIOLOGI?
Bedömning av lungor med ultraljud (UL) har alltid ansetts vara  
en begränsad metod eftersom det är fastställt att ultraljudsenergin 
snabbt försvinner i luften, och att ultraljud inte är användbart 
för utvärdering av lungparenkym.

onceptet att UL inte kan 
användas för bedömning 
av lungor är direkt kopplat 
till närvaro av luft, vilket 
fastställer ökad akustisk 
missmatch med omgivande 

vävnader, vilket orsakar en komplett 
reflektion av ultraljudsstrålen som 

förhindrar avbildning av lungparen-
kym. I en normalt luftad lunga är 
den enda detekterbara strukturen 
pleura som visualiseras som en 
hyperekogen horisontell linje  
(bild 1A). Pleuralinjen förflyttas 
synkront med respiration och den 
dynamiska horisontella rörelsen 

kallas lung sliding. Tillika finns det 
några hyperekogena horisontella 
linjer som uppstår med jämna 
mellanrum från pleuralinjen: så 
kallade A-lines (bild 1A).

Tillsammans med lung sliding 
representerar dessa reverberations-
artefakter tecken på normalt eller 

överdrivet luftinnehåll i alveolärer. 
När luftinnehållet minskar och 
lungdensiteten ökar på grund av 
närvaro av exsudat i lungor, tran- 
sudat, kollagen, blod med mera 
blir den akustiska missmatchen 
mellan lungor och vävnader i 
omgivningen lägre, och UL-strålen 
kan delvis vara reflekterad repetitiv 
i djupare zoner. Detta fenomen 
orsakar vertikala reverberations- 
artefakter kända som B-lines eller 
kometsvansartefakter (bild 1B).

Multipla B-lines (≥ 3st i 2 zoner, 
bild 2) är tecken på interstitiellt 
syndrom och antalet ökar med 
minskat luftinnehåll och ökar i 
lungdensitet. När luftinnehållet 
minskar ytterligare som vid lung- 
konsolidering, är lungan direkt 
synlig som ett fast parenkym som 
till exempel lever eller mjälte (bild 3). 

DYSPNÉ
Många patienter som söker akut- 
vård uppvisar symptom på dyspné. 
Att bedöma orsakerna till dyspné 
kan vara en stor utmaning. Akut 
dekompensead hjärtsvikt (ADHF, 
plötslig försämring av hjärtfunktion) 
är en vanlig orsak, och andra vanliga 
orsaker innefattar angina pectoris, 
lungödem, hjärttamponad, klaff- 
sjukdomar och lungemboli (hjärt- 
och cirkulationsorsakad). Sekun-
dära orsaker är relaterade till luft- 
vägar och lungor och innefattar 
astma, pneumothorax, pneumoni, 
acute respiratory distress syndrome 
(ARDS) och kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL).

En snabb och korrekt diagnos 
är nödvändig för att styra akut 
hantering, och terapi samt för att 
undvika onödig medicinering och 
försenad vård. Traditionellt flöde 
för ADHF inkluderande fysiska 
undersökningsfynd, EKG, lung- 
röntgen (C-XR), N-terminal pro- 
hormone of brain natriuretic 
peptide (NTproBNP) är inte alltid 
diagnostiskt eller hjälpfullt för att 
avgöra etiologin till dyspné. Diagnos 
av ADHF på akutmottagning 
baserad på anamnes, fysisk under-
sökning, C-XR och EKG har en 
sammantagen diagnostisk träff- 
säkerhet på endast 65% 2-6.  
NTproBNP-prover förbättrar den 
diagnostiska osäkerheten vid akut 
dyspné och är idag rutin vid 
hantering av dessa patienter. Dock, 
även när NTproBNP-analys tester 
ingår i den kliniska hanteringen av 
akut dyspné förblir felklassifice-
ringsfrekvensen 15-30% 7-9. 

Multiorgansultraljud, inklude-
rande lung- och hjärtultraljud 
(ekokardiografi) är tillförlitliga 
metoder för differentiering av 
ADHF från andra etiologier vid 
akut dyspné, och ingår i akutläkar-
nas arbetsuppgifter. Kardiologer 
har på senare tid intresserat sig för 
lungultraljud då det är en snabb 
och tillförlitlig undersöknings- 
modalitet och kan användas 
bedside. Bedömningen kan göras 
på akutmottagning, intensivvårds-
avdelning (IVA) med flera och kan 
användas för att styra terapi. 
Bedömning beträffande tappning 
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av pleuravätska görs idag på 
röntgenavdelning med hjälp av 
UL utfört av röntgenläkare. 

LUNGÖDEM
Lungödem sekundärt till hjärtsvikt 
är ett normalt fynd hos ADHF- 
patienter och B-lines uppträder till 
och med innan patientens symp-
tomdebut. Lungultraljud är därför 
ett attraktivt verktyg för att diffe- 
rentiera diagnosen av kardiogen vs. 
ickekardiogen dyspné och kan 
differentiera akut kardiogen lung- 
ödem från till exempel exacerbation 
vid KOL, då B-lines är närvarande 
hos nästan alla patienter med 

kardiogen ödem och saknas vid till 
exempel exacerbation med sensiti-
vitet på 95-100% och specificitet 
på ca 90-95% 10. 

B-lines har visats korrelera 
starkt till grad av hjärtsvikt med 
New York Heart Associations 
(NYHA) funktionsklassifikation 
(I-IV) 11. Framgångsrik behandling 
leder till förbättring av NYHA-
klass och minskat antal B-lines 
vilket demonstrerar att B-lines kan 
användas för monitorering av 
förändring av extravaskulär 
lungvätska. Det är vedertaget att 
lungröntgen (C-XR) missar cirka 
50% av patienter med lungödem 
(sens. 46%, spec. 80%) när 

datortomografi (CT) används som 
”Gold standard”. Däremot har 
lungultraljud en sensitivitet och 
specificitet på resp. 95% 10. 

PLEURAVÄTSKA
Lungultraljud kan likaså bättre  
differentiera pleuravätska från 
atelektas, konsolidation och massa 
(tromb, tumör) jämfört med 
C-XR, och har bättre sensitivitet 
och reliabilitet än bedside C-XR 
för diagnos av pleuravätska (bild 
4). Bedside C-XR kan sällan 
detektera små mängder pleura- 
vätska och kan ibland missa  
vätska upp till 500mL.

Bild 3: Lungan visualiseras från patien-
tens sida (posteriort) med stora mängder 
pleuravätska (svart hålrum). 
Bilden är tagen på avd. klinisk fysiologi, 
Sunderby sjukhus, Luleå.

Tabell 1: Sens. och spec. av lungultraljud för 
detektion av olika Sjukdomstillstånd 13-14

Bild 4: Vänstersidig pleuravätska (svart 
hålrum) undersökt hos patient liggande 
på rygg på avd. klinisk fysiologi, Sun-
derby sjukhus, Luleå.

Sensitivitet Specificitet

Pleuravätska 97% 94%

Consolidation 90% 98%

Interstitielt  
syndrom

93% 93%

Stor  
pneumothorax

100% 91%

Lungödem 95% 95%

PNEUMOTHORAX
Vid pneumothorax (spontan 
lungkollaps) får patienten svårt  
att andas och upplever dyspné. 
Bedside C-XR ger för det mesta 
diagnosen men kan missa upp till 
30% av fallen 12. Tabell 1 demon-
strerar sensitivitet och specificitet 
av lungultraljud för detektion av 
olika sjukdomstillstånd jämfört 
med CT 10.  

FÖRDELAR MED LUNGULTRALJUD
Den största fördelen med lung- 
ultraljud är att det kan göras 
bedside i realtid, som en del av 
bedömning av patientens tillstånd. 
Metoden är enkel, reproducerbar 
och pålitlig. Tekniken är fri från 
strålning och kostnadseffektiv jäm-
fört med C-XR och kommer ge 
viktig information vid behandling 
av dessa ofta mycket sjuka patien-
ter. Lungultraljud tillsammans 
med analys av NTproBNP kan 
vara användbart för att utesluta 
kardiogen orsak till dyspné 15. På 
klinisk fysiologiavdelningen 
används lungultraljud till viss del 
på inneliggande patienter som 
komplement där frågeställningen 
är dyspné/svikt, och hjärtultraljud 
inte kan förklara orsaken.

BEGRÄNSNINGAR
Den största begränsningen är  
inlärningskurva och operatör- 
variabilitet, men det har visats  
att även oerfarna operatörer kan 
diagnostisera akut kardiogen 
dyspné med god träffsäkerhet 16-17.

FRAMTIDA FORSKNING
Det finns forskningsplaner på 
Sunderby sjukhus i Luleå att studera 
nyttan av lung- och hjärtultraljud 
hos patienter som söker akutvård 
på grund av dyspné utan tidigare 
känd orsak. I ett randomiserat 
upplägg avser vi att undersöka 
skillnader gällande vårdtid, återin-
läggning, tid till diagnos med mera 
när utredning av dyspné görs med 
lung- och hjärtultraljud vs. sed-
vanlig utredning. 

SAMMANFATTNING
Lungultraljud är en strålningsfri, 
billig och relativt enkel metod som 
kan användas bedside och ger en 
reproducerbar värdering av extra-
vaskulär lungvätska. Lungultraljud 
kan användas för att styra behand-
ling och hjälpa vid diagnostisering 
av andra pulmonella tillstånd som 
kan vara utmanande. Tillägg av 
lungultraljud till hjärtultraljud kan 
hjälpa att differentiera primära 
orsaken till patientens dyspné.
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FYRA ÖVERBIOMEDICINSKA ANALYTIKER PÅ SAHLGRENSKA

FÄRRE ANSÖKNINGAR TILL 
BIOMEDICINSKA  
ANALYTIKERUTBILDNINGAR
Antalet sökande till landets biomedicinska analytiker- 
program minskar för andra året i rad. Totalt sökte 5 394 
personer, varav 701 i första hand, till biomedicinska 
analytikerprogram med start höstterminen 2017. Motsva-
rande siffror för 2016 var 6 186 sökande totalt, och 850 i 
första hand. Flest förstahandssökande höstterminen 2017, 
102 stycken, hade Karolinska Institutets biomedicinska 
analytikerprogram med inriktning laboratoriemedicin. 
Flest sökande totalt hade biomedicinska analytikerpro-
grammet vid Uppsala universitet med 621 sökande.

Enligt en rapport från Universitets- och högskolerådet 
har det totala antalet förstahandssökande till program 
minskat med knappt 4 procent mellan höstterminen 2016 
och höstterminen 2017, och nedgången beror på att färre 
unga söker utbildningar. Antal sökande som är högst 24 år 
gamla är sex procent färre jämför med höstterminen 2016. 
Minskningen bland unga sägs till stor del bero på en 
rådande god arbetsmarknad som gör att fler väljer arbete 
framför studier.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset öppnar 
nya karriärvägar för akademiska yrken. 
Medarbetare som uppfyller ett antal 
högt ställda krav kan utnämnas till över- 
profession, till exempel överbiomedicinsk 
analytiker eller översjuksköterska. Tanken 
är att fler ska kunna bedriva forskning 
nära patienterna och att goda resultat 
snabbare ska integreras i vården. De första 
utnämningarna ägde rum i slutet av 
september, och med utnämningen följer 
en löneförhöjning på 5 000 kronor i 
månaden.

– Vi har arbetat med frågan under lång 
tid och jag är väldigt glad över att vi 
äntligen kommit i mål. Det här lyfter den 
vetenskapliga kompetensen och gynnar 
därmed vårdverksamheten och den 
enskilde medarbetarens engagemang i 
forskning och karriärmöjligheter på 
sjukhuset, säger Ann-Marie Wennberg, 

sjukhusdirektör på Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

May Sadik som disputerade 2009 
med en avhandling om skelettscintigrafi, 
är en av fyra biomedicinska analytiker 
som från och med 1 oktober kan titulera 
sig överbiomedicinsk analytiker, och 
hon välkomnar satsningen.

– Det betyder väldigt mycket för  
att kunna motivera andra att vilja välja 
den här vägen. Jag tror absolut att fler 
kommer att stanna kvar när man ser en 
tydligare karriärväg, säger May Sadik.

HÖGA KRAV
Kraven är höga, förutom en doktorsexa-
men inom ett vårdvetenskapligt område, 
krävs minst sex års tjänstgöring inom 
sin profession förutom forskarutbild-
ningen. Dessutom krävs en pedagogisk 
universitetsutbildning motsvarande 

Högskolepedagogik 1 och att man är 
kliniskt verksam.

EN ANDRA ETAPP PÅ GÅNG
I den första etappen med akademiska 
vårdprofessioner omfattades sjuksköter-
skor, barnmorskor, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster/fysioterapeuter, audiono-
mer, logopeder, dietister, biomedicinska 
analytiker, psykologer och socionomer.

– Efter det har vi sett att vi har ytter- 
ligare ett antal akademiska yrken som vi 
inte hade betecknat som vårdyrken, till 
exempel biologer, ingenjörer, sjukhus- 
fysiker och andra yrken som också finns 
på våra laboratorier. Där har vi startat 
ett arbete med en andra etapp som vi är 
inne i nu, med samma process som för 
vårdyrkena, säger Gunilla Persson, 
HR-chef, område 4 på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.
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Koncerninköp söker:

BIOMEDICINSK ANALYTIKER (BMA) 
SOM VILL PROVA NÅGOT NYTT

Vill du arbeta med upphandling av instrument, 
reagens och laboratorieutrustning till Västra 
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iksidrottsförbundet (RF) som utför 
alla dopingkontroller i Sverige är den 
största kunden till Dopinglaboratoriet, 
och 3 049 av de 3 676 dopingkontroller 
RF utförde under 2016 beställde man 
själva i egenskap av Sveriges nationella 

antidopingorganisation. Resterande 627 
fördelas på 418 internationella beställare och 
209 andra nationella beställare.

När det ryska dopinglaboratoriet i Moskva 
först stängdes av hösten 2015, och några månader 
senare fick sin ackreditering från WADA 
(World Anti-Doping Agency) indragen på 
grund av korruption, innebar det ett stort 
antal ryska dopingprover som måste analyseras 
någon annanstans.

Efter en medveten säljinsats kunde därför 
Dopinglaboratoriet i Huddinge lägga till den 
ryska antidopingorganisationen på listan över 
kunder, och fick därmed cirka 2 500 ryska 
prover att analysera under 2016.

MELDONIUM DROG UPP STATISTIKEN
De svenska prover som analyseras för Riks- 
idrottsförbundets räkning resulterar i ungefär 
1% positiva dopingprover, både före och 
under 2016. De ryska proverna fick stort 
genomslag i Dopinglaboratoriets statistik: 
andelen positiva prover 2016, både Ryssland 
och Sverige inräknat, landade på ungefär 
2,5%. Den största enskilda orsaken till den 
höga siffran stavas meldonium.

– Det är ett preparat som dök upp på 
WADA:s dopinglista förra året, och det visade 
sig att den här substansen hänger kvar väldigt 
länge i blodet. Och då blir diskussionen huru- 
vida det tagits året innan, när det inte var 
förbjudet, eller inte, säger Magnus Ericsson.

För att veta hur snabbt en substans lämnar 
kroppen behövs kliniska studier, vilket blir ett 
problem när många av substanserna inte har 
kliniska studier i bakgrunden, eftersom de inte 
är godkända läkemedel.

Noggrannhet i fokus på 
DOPINGLABORATORIET
– Det ökade ganska rejält förra året, säger Magnus Ericsson, chef för  
Dopinglaboratoriet som är en del av Universitetslaboratoriet i Huddinge.
Antalet analyserade dopingprov på Dopinglaboratoriet landade på ungefär  
6 000 för 2016, efter att tidigare ha legat runt 4000 årligen, mycket tack  
vare en rysk korruptionsskandal.
Text: Marcus Rehnberg

– I meldoniumfallet fanns tidigare 
inga studier på urin, vilket man 
tvingats göra nu. Det är många 
som är väldigt 
villiga att experi-
mentera med sin 
egen kropp, vi 
träffar ibland på 
preparat som inte 
har klarat sig 
genom fas 1- eller 
fas 2-studier i läkemedelsutveck-
lingen. De kanske bara är testade 
på djur, men likväl hittar vi dem  
i urinproven här, säger Magnus 
Ericsson som ändå ser positivt på 
framtiden:

– Jag tror vi är på väg mot 
någonting ganska vackert faktiskt. 
De som verkligen vill dopa sig 
kommer ju fortsätta med det,  
men jag tror att vi har en betydligt 
renare idrott idag än för tio år 
sedan, på alla plan, även om det 
återstår några saker. Transfusioner 
är en svår nöt att knäcka.

BIOLOGISKA PASS
Transfusioner, att tappa av och 
sedan återinföra sitt eget blod, är 

ett otillåtet men effektivt och 
svårupptäckt sätt att öka mängden 
syretransporterande röda blod-

kroppar. 
Konditions- 
idrottare på hög 
nivå har därför 
ett så kallat 
blodpass där 
värdena inte får 
variera för stort 

över tid. Man jämförs med sig 
själv snarare än med gränsvärden 
för otillåtna preparat. Ett tillåtet 
sätt att öka antalet röda blodkroppar 
är till exempel höghöjdsträning, 
och idrottare på hög nivå måste 
därför rapportera var de befinner 
sig för att kunna motivera eventu-
ella variationer i blodpassen.

Blodpassen är framför allt 
intressant för konditionsidrotter, 
men systemet med biologiska pass 
används även för andra idrotter, där 
till exempel nivåer av testosteron 
övervakas.

REGELBUNDNA TESTER FRÅN WADA
Magnus Ericsson beskriver Moskva- 
labbets korruption som ett extra-

R

Linnéa Rausberg och Oskar Hopcraft,  
båda leg. biomedicinska analytiker. 

Oskar Hopcraft upparbetar prover som  
väckt misstanke när de jämförts med de  

biologiska passen, och som ska köras  
i isotopratiomasspektrometern (IRMS).

”Det är många som är väldigt  
villiga att experimentera med  

sin egen kropp”

FRÅN URINPROV TILL 
B-PROV

1. Idrottsutövare som kallats till dopingprov 
lämnar urinprov*, och delar själv upp det  
i en A- och en B-flaska (som utövaren själv 
får välja ut från ett antal flaskor). Provet 
förseglas och skickas via beställande 
organisation till Dopinglaboratoriet.

2. Provet anländer avidentifierat till Doping- 
laboratoriet där B-provet fryses in direkt, 
och A-provet upparbetas och förbereds  
inför analysen. B-provet sparas i tre 
månader om inte någon beställer längre 
förvaring.

3. Provet analyseras noggrant för ca 650 
substanser utifrån WADA:s internationella 
regelverk med hjälp av masspektrometri. 
Substansernas olika retentionstid gör att 
molekyler kan separeras genom gas- eller 
vätskekromatografi. Därefter detekteras 
substanserna genom att massan mäts.

4. De allra flesta dopingtester är negativa. 
Positiva testresultat dubbelkollas i flera  
steg innan svaret lämnas ut.

5. Vid ett positivt dopingtest har Idrottsut- 
övaren möjlighet att begära att även  
B-provet analyseras Idrottsutövaren här 
även rätt att vara på plats när B-provet 
öppnas och analyseras.

*Andra sätt förekommer, men urinprov  
är det absolut vanligaste sättet att utföra 
dopingtester.
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ordinärt fall. När dopinglaboratorier 
stängs av eller blir av med ackredite-
ringen handlar det oftare om laborato-
rier som verkligen försöker men kanske 
inte har de ekonomiska musklerna eller 
kompetensen för att leva upp till 
WADA:s högt ställda krav:

– Vi har ju en normal laboratorie-
standard (ISO/IEC 17 025) i botten 
som vi måste följa, och ovanpå den har 
vi WADA-ackrediteringen. Där finns 
det ett klart regelverk, och uppfyller 
man inte det så får man problem. Om 
ett labb har problem så uppdagas det 
oftast genom de återkommande 
testerna. Vi utsätts kontinuerligt för 
blindprover, och vad jag kallar för 
dubbla blindprover. Det kommer ett 
paket tre gånger per år från WADA. 
Paketet innehåller sex prover, och vi 
har en viss tid på oss att identifiera vad 
proverna innehåller. De dubbla blind-
proverna är prover som skickas från 
WADA till Riksidrottsförbundet,  
och som skickas hit tillsammans med 
vanliga RF-prover. Då vet vi inte att 
proverna vi analyserar kommer från 
WADA. Vi får fem sådana prover per 
år, och två misstag på ett år innebär i 
regel en suspendering. Så vi får aldrig 
göra fel, och det tror jag alla här är 
medvetna om.

ATT ARBETA SOM BIOMEDICINSK  
ANALYTIKER PÅ DOPINGLABORATORIET
– Jämfört med många andra ställen  
får man nog göra ganska mycket som 
biomedicinsk analytiker här. Man är 
med i hela kedjan, man tar emot prover, 
upparbetar prover, gör analyser och 
svarar ut, säger Magnus Ericsson och 
berättar vilka egenskaper han söker  
hos sina medarbetare:

– Det viktigaste är att vara struk- 
turerad, ha ordning och reda, och  

en känsla för kvalitet. Att jobba här 
innebär stort ansvar och många olika 
moment och tekniker. Det är inget 
mekaniskt nötande, så det passar den 
som vill ha många utvecklingsmöjlig-
heter.

Biomedicinska analytikerna Oskar 
Hopcraft och Linnéa Rausberg som 
jobbat på Dopinglaboratoriet i fyra 
respektive ett år, båda gick vägen via 
systerlaboratoriet som sysslar med 
missbruksanalys en våning ovanför, 
instämmer i bilden av en arbetsplats 
med möjligheter till variation och 
utveckling.

– Absolut, man byter ju då och då 
och lär sig något nytt. Det är 150 
substanser på den här steroidanalysen 
jag håller på med nu till exempel. Ska 
man lära sig en massa om dem, så tar 
det väldigt lång tid. Det tar tid att få 
en känsla för vad som är misstänkt, och 
så ska man hålla koll på regler om olika 
gränser för olika substanser. Det tar tid 
att bli självständig, säger Oskar Hop-
craft, och tillägger direkt:

– Helt självständig blir man kanske 
aldrig, det finns alltid saker att diskutera.

– Det finns ju de som har varit här 
länge, som kan flera områden, men 
man brukar hålla sig till ett i taget. 
Kunskaperna är en färskvara, säger 
Linnéa Rausberg.

A- OCH B-PROVET KOMMER FRÅN  
SAMMA URINPROV
När ett dopingprov, oftast ett urinprov, 
anländer till dopinglaboratoriet på 
Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge är det uppdelat i två förseg-
lade flaskor, A-provet och B-provet.

– Det är samma urinprov. Idrottsut-
övarna delar själva upp det i en A- och 
en B-flaska, som de själva har fått välja 
ut bland flera flaskor. B-provet fryser vi 

WADA, Dopinglistan 
och Röd-gröna listan

WADA (World Anti-Doping 
Agency) är den internationella 
antidopingorganisationen och 
arbetar för att dopingprover  
ska utföras på samma sätt över 
hela världen, och att all tävlings- 
idrott ska rätta sig efter samma 
dopingregler.

Dopinglistan är WADA:s lista 
över förbjudna preparat och 
metoder, och utgör en 
internationell standard i "The 
World Anti-doping Code”.

Listan uppdateras varje år, ett 
utkast kommer på hösten och 
den nya listan träder i kraft vid 
årsskiftet. Listan är grupperad 
utifrån metod eller typ av 
substans, till exempel substanser 
med anabol effekt som innehåller 
ett åttiotal förbjudna substanser. 
Flera av grupperna har tillägget 
och andra substanser med 
liknande kemisk struktur eller 
biologiska effekter. Därför letar 
man efter 650 olika substanser 
på Dopinglaboratoriet, även om 
det inte finns så många 
namngivna substanser på 
WADA:s lista.

Röd-gröna listan innehåller 
läkemedel som säljs för humant 
bruk i Sverige. Listan visar om  
ett läkemedel är förbjudet eller 
tillåtet att använda enligt 
idrottens dopingregler.

WADAs dopinglista på svenska 
och engelska samt Rödgröna 
listan finns på riksidrotts-
förbundets webb-plats  
www.rf.se/antidoping

Magnus Ericsson vid en IRMS  
(isotopratiomasspektrometer).
– Med vanliga tekniker går det att se om  
testosteronnivån är hög eller låg jämfört 
med de biologiska passen, men för att 
kunna konfirmera att det verkligen är 
exogent intag så använder vi den här för 
att titta på kol12-kol13-fördelningen i 
substansen.

direkt, A-flaskan öppnar vi och 
utför de analyser vi ska, säger  
Magnus Ericsson 
och berättar att 
det inte är 
självklart att 
B-provet analy-
seras bara för  
att A-provet är 
positivt. Även 
om det kanske är lätt att få den 
uppfattningen:

– Idrottsutövaren kan begära  
att få analysera B-provet, that´s  
it, det är aldrig på vårt initiativ. 
Det står ofta i media att man 
väntar på B-provet. Men i regel 
står det så utan att någon har 
beställt det. Det kan ta några 
månader, ibland tar det en vecka, 
och vi gör inte speciellt många 
B-prov i Sverige.

Uppgifterna som följer med 
urinprovet avslöjar inte idrottsut- 
övarens identitet, däremot framgår 
det vilken idrott det handlar om 
och om det är inhämtat i samband 
med träning eller tävling.

– Inom precisionsidrotter som 
golf och bågskytte, till exempel är 
det förbjudet att använda BETA-
blockerare. Skillnaden på träning 
och tävling är också viktig, efter-
som stimulantia är förbjudet 
enbart vid tävlingar, säger Oskar 
Hopcraft.

DE FLESTA GYM TESTAS INTE
Alla som är medlemmar i en 
svensk idrottsförening omfattas av 
Riksidrottsförbundets stadgar och 
antidopingreglemente, och kan 
därmed testas för doping. Den 
doping som eventuellt förekom-
mer på svenska gym når i de allra 

flesta fall inte analytikerna på 
Dopinglaboratoriet.

– Det enda 
gym som testas 
idag, och som 
vi får lite prover 
från är Friskis 
& Svettis, och 
det är enbart 
för att de ligger 

under friidrottsförbundet i Sverige, 
medan alla andra gym är helt 
utanför. Idag ligger antidopingor-
ganisationen under Riksidrottsför-
bundet och det är väldigt udda om 
man tittar på resten av världen. 
Det är Sverige, Lichtenstein, 
Island och något enstaka land till 
som har det på det här sättet. Alla 
andra har fattat att det är viktigt 
att ha en organisation som är 
oberoende från idrotten. Idag har 
idrotten ansvar för antidoping- 
organisationen och kan därmed 
påverka den, vilket historiskt har 
visat sig vara väldigt dåligt. Ryss-
land är det senaste exemplet på 
det, säger Magnus Ericsson som 
gärna ser ett utökat uppdrag i 
framtiden:

– Samhällsdelen i det här är 
ganska obehaglig, det finns ett 
missbruk av det här som inte är  
så trevligt. Jag ser framför mig  
en fristående organisation som 
även får ett samhällsansvar. Våra 
metoder är inte billiga, men vi 
skulle kunna köra färre substanser 
billigare, och ha andra prislappar 
för andra typer av kunder. Det 
skulle kunna vara möjligt med ett 
annat regelverk för exempelvis 
gym om det fanns en fristående 
organisation. 

” Helt självständig blir man  
kanske aldrig, det finns alltid  

saker att diskutera.”
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Håkan Lund är ny VD för Equalis 
AB. Han tillträder VD-posten 13 
november och efterträder Gunnar 
Nordin som i höst fyller 65 år. 
Håkan är idag länschef för Bild- 
och funktions-medicin (radiologi, 
klinisk fysiologi samt medicinsk 
teknik) inom Region Gävleborg.

– Efter nio givande och utveck-
lande år inom Region Gävleborg 
ser jag fram emot att åter arbeta 
för Equalis. Verksamheten, som till 
stor del initieras och utvecklas av 
professionen, är såväl nödvändig 
som viktig säger Håkan Lund, 
tillträdande VD 

– Håkan Lund känner Equalis 
verksamhet sedan tidigare, och det 
är utmärkt att det blivit möjligt att 
rekrytera Håkan som ny vd, säger 
Gunnar Nordin, nuvarande VD. 

VIKTIGA STEG INOM KLINISK  
FYSIOLOGI OCH RADIOLOGI
Håkan Lund är biomedicinsk ana- 
lytiker och har under åren 2002 

– 2008 arbetat som programkoor-
dinator vid Equalis. Sedan dess har 
han innehaft olika chefsbefattningar 
inom Region Gävleborg.

– Jag har följt Equalis utveck-
ling hela tiden, och det jag tycker 
har varit mest intressant är de steg 
man tagit inom fysiologiska under- 

sökningar och bildåtergivande 
tekniker. Förr var Equalis enbart 
inriktade mot den provbundna 
specialiteten, men har på senare år 
tagit viktiga och nödvändiga steg, 
främst inom klinisk fysiologi men 
nu också inom radiologin, säger 

Håkan Lund om Equalis utveck-
ling under den tid som gått sedan 
han slutade 2008.

GUNNAR NORDIN STANNAR KVAR
Gunnar Nordin kommer att fort-
sätta inom Equalis för att introducera 
Håkan i arbetet och samtidigt kunna 
fokusera mera på arbetet med 
informatik och medicinsk termi-
nologi kring resultaten av sjukvår-
dens laboratorieundersökningar. 

– Jag är väldigt glad att kunna 
hälsa Håkan välkommen som ny 
VD. Hans erfarenhet, som tidigare 
Equalismedarbetare, men också som 
chef inom våra diagnostikverksam-
heter, borgar för att företaget kan 
fortsätta vara en garant för kvalitet 
inom svensk diagnostik-verksamhet, 
säger Hans Karlsson, styrelseord- 
förande. 

– Det är också mycket glädjande 
att Gunnar Nordin kvarstår i före- 
taget och därmed bidrar till en smidig 
övergång och tillvaratagande av 
kunskap. 

ny VD för EQUALIS AB

 Håkan Lund  
Han tillträder VD-posten 13 november och  
efterträder Gunnar Nordin som i höst fyller 65 år.  
Håkan är idag länschef för Bild- och funktions-medicin (radiologi,  
klinisk fysiologi samt medicinsk teknik) inom Region Gävleborg.

”Jag tror det är av stor betydelse, 
både för mitt jobb på Equalis och 
mina tidigare chefsbefattningar.  

Där ser jag en väldigt stor nytta av 
att jag är biomedicinsk analytiker 
och har en kvalitetsinriktning när 

det gäller diagnostik.”

A HEALTHIER 
HOSPITAL 
BEGINS WITH A 
HEALTHIER LAB 

How can you help your healthcare system grow? Abbott is dedicated to partnering with 
you to elevate the health of your healthcare institution. With our personalized solutions 
consisting of resourceful advocates, harmonized systems, and intelligent insights, we are 
focused on helping you achieve measurably better healthcare performance.  

CHOOSE TRANSFORMATION

Clinical Chemistry  |  Immunoassay  |  Hematology  |  Transfusion  |  Molecular  |  Point of Care  |  Professional Services
ADD-0059543_EN

HEalthier Hospital- Laboratoriet Jan.indd   1 01/02/2017   11:19:35

Foto: Henrik Petit



Saving lives together

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

Kan du lita på proverna 
som kommer till ditt lab?

“These smart units support us by 
eliminating poorly collected samples
and all those non-compliant tubes that 
won’t be read by the automation system 
or the analyzers. 
Today, the Non-conformance product 
rate is down to zero.” 
CML GS

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

ProTube guidar provtagaren genom att bla. a. kontrollera och etikettera rör, visa 
provtagningsföljd och påminnelser.

Provtagningsinformation skickas automatiskt med tidsstämpel till IT-system.

Provtagaren ges mer tid att fokusera på patienten. 

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

Center for Laboratory Medicine Germano De Sousa (CML GS) testimonial
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ETISKT  
ANALYSERANDE
Jag vet inte hur det var för er, men för mig var det nyfikenheten. Nyfikenheten att vilja 
upptäcka. Och möjligheten att kunna bidra till att göra bättre. Utan nyfikenheten hade 
jag antagligen inte hamnat där jag är idag: på ett laboratorium. 

ven i vår yrkesetiska kod 
skulle man kunna säga att 
nyfikenheten har sin givna 
plats. Som professionella 
biomedicinska analytiker ska 
vi kontinuerligt utveckla vår 

kompetens och kunskap. Denna 
nyfikenhet leder till kunskap och 
en annan av våra yrkesetiska 
principer: att tillämpa vetenskapliga 
framsteg till nytta för vårdtagare. 

Forskningen och industrin ut- 
vecklar ständigt nya möjligheter 
att diagnostisera både eventuell 
framtida sjukdom och faktisk 
sjukdom. I takt med att möjlig- 
heterna ökar, ökar också efter- 
frågan. På labb finns vi, biomedi-

cinska analytiker, med vår kunskap. 
Vi är experter på analys med alla 
dess delar. Vi är också serviceinrik-
tade med målet att ge rätt svar i 
rätt tid. Ofta har vårt utbud styrts 
av efterfrågan: ett ökat önskemål 
om en analys gör att ett införande 
övervägs.

Det skulle kunna gå att säga att 
vi följer vår yrkesetik när vi för in 
nya metoder och då ansvarar för 
utveckling av befintliga och etable-
ring av nya standarder för bästa 
patientsäkerhet och god laboratorie-
sed. Nyfiket och med yrkesstolthet 
för vi in och lär oss nytt. Det är  
väl verkligen att vara hängivna 
användningen av biomedicinsk 

laboratorievetenskap för mänsklig- 
hetens bästa?!

VI KAN – DÄRFÖR SKA VI. ELLER..?
Vad är egentligen mänsklighetens 
bästa? Och vad innebär att ansvara 
för och säkerställa att laboratorie-
tjänster utförs med respekt för vård- 
tagaren/kunden och det organiska 
materialet?

Att ingripa om missförhållanden 
i vården/verksamheten äventyrar 
människors hälsa eller miljö, kan 
det betyda att vi bör ingripa om vi 
anser att beslut om vad som ska 
införas har skett utan en egentlig 
diskussion om exempelvis analysen 
är etiskt försvarbar? 
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Forma Steri-Cycle CO2 inkubatorer 
i160 och i250

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

•	 Steri-Run	hetluftsterilisering	+180°C		
av	odlingskammaren

•	 Odlingskammare	av	rostfritt	stål	eller		
100%	massiv	koppar

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

•	 HEPA	filtrerad	luft	i	odlingskammaren
•	 Staplingsbara

Forma -86°C frysar 88000-serien

•	 Forma	88000-serien:	skåp	i	fem	storlekar.		
Från	421	till	949	liter

•	 Unik	styrenhet	–	Pekskärm
•	 Översiktlig	information	–	Huvudskärm
•	 Kontroll	–	Händelselogg
•	 Spara	data	–	USB
•	 Säkerhet	–	Kortlås	(option)

08-590	962	00				www.ninolab.se

Den bästa miljön för dina proverETIK

Åsa Gyberg-Karlsson
Leg. biomedicinsk 

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

IBL:s Etiska kommitté. 

Foto: Alexander Giselsson

Ta fosterdiagnostik till exempel.  
I landstingen är det vanliga att vid 
prover för analys av kromosom- 
variation beställa analys av triso-
mierna 13, 18 och 21. Tänk om 
klinikerna börjar efterfråga analys 
av ögonfärg eller intelligens? Eller 
andra genetiska variationer utan 
betydelse för allvarlig sjukdom? 
Ska vi då införa dessa analyser? 
Finns det någon gång det är rätt 
att säga ”Nej” till den som beställer 
analysen? Ska vi, om vi upptäcker 
en sådan typ av efterfrågan, lyfta 
frågan uppåt i organisationen? 
Ligger beslutet på klinikens medi-
cinskt ansvariga, på sjukhusled-
ningen, landstingspolitikerna eller 
på nationell nivå? 

Enligt vår yrkesetiska kod ska vi 
följa de policyer, lagar och regel-
verk som gäller arbetsplatsen så 
länge dessa inte står i strid med 
professionens etiska riktlinjer. Vad 
räknas in i arbetsplatsen? Hela det 
landsting vårt laboratorium tillhör? 
Innebär det i så fall att vi bör följa 
andra klinikers policyer när de 
berör oss? Om exempelvis mödra-
hälsovårdens policy i landstinget  
är att NIPT (non-invasive prenatal 
testing) i rutin enbart ska göras för 
de tidigare nämnda trisomierna, ska 
vi då låta bli att utvidga antalet 
kromosomanalyser för deras rutin- 
prover? Det är möjligt och vi kan! 
Går en policy som begränsar antalet 
analyser ihop med våra etiska rikt- 
linjer som säger att vi ska tillämpa 
forskningsframsteg? Ska vi, om vi 
anser att en analys bör införas, 
lyfta detta? Var går gränserna (om 

det finns några) för vår yrkesroll i 
dessa sammanhang? Vilken plats ska 
vi ta i diskussioner om införande 
av policyer inom landstinget? En 
diskussion som berör oss som 
yrkeskategori, samtidigt vårdtaga-
ren, vården i stort och människo-
värdet.

Införande av nya analyser (och 
metoder) bör inte bara genomgå 
en ekonomisk diskussion, utan 
också en etisk diskussion. I en del 
fall en samhällelig diskussion: 
forskning och industri, politikens 
olika nivåer, berörda myndigheter, 
tjänstemän, professioner inom 
vården och allmänheten. Som 
biomedicinska analytiker kan vi 
bidra med exempelvis vår kunskap 
om metoder, kvalitetsarbete och 
riskanalyser. 

Det är ingen mening att vara 
nyfiken om det innebär att bara ta 
reda på information, utan att veta 
hur den ska användas, när och till 
vad. Denna typ av reflektion ingår 
i vårt vardagliga arbete, i vårt 
ansvar för hela den analytiska 
processen från provtagning/under-
sökning till provsvar. 

Hur vi hanterar det organiska 
materialet ingår också i att ha ett 
etiskt förhållningssätt. Hur bevarar 
vi vårdtagarens integritet? Om vi 
misstänker något avvikande, ska vi 
då analysera mer än den beställda 
analysen för att ta reda på detta? 
Patienten kanske inte vill veta, 
eller är det ett exempel där vi 
tillhandahåller expertis och delar 
med oss av vår kunskap enligt vår 
yrkesetiska kod? 

Finns det någon gång då nyfiken- 
heten är oetisk? När innebär 
nyfikenheten patientsäkerhet, som 
att kolla upp tidigare provresultat 
för att ge ett korrekt provsvar till 
rätt avdelning? När går nyfikenheten 
över till att inkräkta på vårdtagarens 
integritet? Hur mycket information 
ska vi ge till den behandlande 
avdelningen – bara det de efterfrågat 
eller också kringinformation vi har 
och som vi vet kan hjälpa patienten? 
Hur finner vi balans för att respek-
tera och skydda individens integritet 
och värdighet?

Vi måste låta nyfikenheten få 
utrymme även när det gäller yrkes- 
etiken. Vi är en viktig del i den 
etiska diskussionen, vi har genom 
vår utbildning och vårt yrke unika 
kunskaper och kompetenser. 
Samtidigt får vi inte glömma den 
etiska riktlinjen att visa respekt för 
andra yrkesutövares kunskap och 
arbeta aktivt för samarbete och god 
arbetsmiljö. I detta samarbete kan 
gemensamma etiska samtal ingå. 
Samtal vi inte ska vara rädda att ta 
initiativ till. 
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slutet av augusti publicerades den nya utgåvan av 
ISO 6710:2017, engångsbehållare för provtagning 
av venöst blod. I standarden anges färgkoder på 
vakuumrör för att kunna identifiera rörens olika 
innehåll. Färgkodningen i standarden är inte ett 
krav men anger rekommenderad färgkodning 

som möjliggör samsyn på internationell nivå. Publi- 
ceringen av denna standard och dess europeiska 
motsvarighet är en framgång för den svenska delega-
tionen från Swedish Standards Institute (SIS) och för 
patientsäkerheten i hela världen.

ISO 6710 publicerades första gången 1995. Den  
första översynen startades 2000 och målet var att 
utveckla en uppdaterad utgåva av standarden paral-
lellt i ISO (internationell standard) och CEN (euro-
peisk standard). Emellertid misslyckades den paral-
lella omröstningen 2002 på ISO-nivå. Utvecklingen 
av standarden fortsatte därför endast på europeisk 
nivå och ledde slutligen till offentliggörandet av EN 
14820:2004. Under utvecklingen av denna standard 
kunde man inte nå enighet mellan de europeiska 
länderna om att inkludera gemensamma färgkoder för 

FÄRGKODER RECOMMENDED COLOUR CODES FOR  
IDENTIFYING ADDITIVES AND ACCESSORIES

Additive/Accessory Letter 
codec

Recommen-
ded primary 
colour of  
closure

EDTAa dipotassium salt K2E Lavender*

tripotassium salt K3E Lavender*

Trisodium citrate 9:1b 9NC Light blue

Trisodium citrate 4:1b 4NC Black

Fluoride oxalate FX Grey

Fluoride EDTA FE Grey

Fluoride heparin FH Grey

Fluoride, citric acid FC Pink

Lithium heparin LH Green*

Lithium heparin and gel LH Light green

Sodium heparin NH Brown*

Citrate phosphate dextrose 
adenine

CPDA Yellow

Acid citrate dextrose ACD Yellow

Clot activator CAT Red*,**

Clot activator with gel CAT Dark yellow**

None Z White

identifiering av behållare med 
olika tillsatser.

POTENTIELL SÄKERHETSRISK
EU-kommissionen ansåg avsak- 
naden av färgkodsspecifikationer 
vara en potentiell säkerhetsrisk  
och överlämnade 2006 standardi-
seringsmandat till CEN med 
begäran om att lösa problemet. 
Men trots detta uttalade behov var 
det inte möjligt att finna enighet 
mellan CENs medlemsländer.

Under 2011–2012 arbetade  
Ewa Larsson och Kerstin Nordlöf, 
tillsammans med SIS projektledare, 
fram en svensk standard för  
färgkodning av vakuumrör  
(SS 872805:2012). Baserat på ett 
svenskt standardiseringsförslag år 
2014 togs detta ämne upp igen, 
vilket slutligen ledde till inledandet 
av revisionen av ISO 6710:1995. 
Återigen var målet att EN 14820 
skulle revideras till en internationell 
standard parallellt med dess 
harmoniserade europeiska version.

GEMENSAM FÄRGKODNING
Under utvecklingen konstaterades 
att rekommendationer för lämp-
liga färgkodsspecifikationer bör 
inkluderas. Som extra påtryckning 
låg EFLM´s (European Federation 

for Clinical Chemistry and Labora- 
tory Medicine) undersökning om 
användarnas behov av färgkod-
standardisering. Hela 98% av de  
25 länder som besvarade enkäten 
ansåg det nödvändigt. För att und- 
vika ytterligare tvister beslutades 
att lägga färgkodning som rekom-
mendation i en informativ bilaga, 
vilket ger användarna möjligheten 
till en smidig implementering av 
färgkodsidentifiering utan att ligga 
under krav att följa den. Detta 
möjliggör införandet av en gemen-
sam färgkodning för tillverkare och 
användare i vården under en utvär-
deringsfas. Om användningen av 
färgkodning leder till hög accep-
tans möjliggör det att vid nästa 
revision flytta innehållet i den 
informativa bilagan "Rekommen-
derade färgkoder för att identifiera 
tillsatser" till den kravställande 
delen av standarden.

Ewa Larsson, Biomedicinsk analytiker,  
Samverkan inom Laboratoriemedicin  
Uppsala-Örebroregionen
Ordförande i SIS tekniska kommitté för  
laboratoriemedicin (TK331)

Kerstin Nordlöf, Biomedicinsk analytiker,  
Laboratoriemedicin Västerbotten.  
Delelgat i SIS tekniska kommitté för  
laboratoriemedicin (TK331)         

a EDTA is the abbreviation for ethylenediaminetetraacetic 
acid which by established custom is used in preference 
to the correct systematic name, i.e. (ethylenedinitrilo)
tetraacetic acid.

b Denotes the ratio between the intended volumes of blood 
and liquid anticoagulant (e.g., 9 volumes of blood to 1 
volume of citrate solution).

c According Clause 11 of this International Standard.

* Dark blue for trace element.
** Orange for thrombin clot activation. 
Texten i Table F.1 är hämtad från ISO 6710:2017 Engångs- 
behållare för provtagning av venöst blod och är återgiven 
med vederbörligt tillstånd av SIS Förlag AB, www.sis.se,  
08-555 523 10". SIS är ägare och upphovrättsman till  
standarden och säljer den kompletta standarden.

I

Ewa Larsson, Sarah Sim (projektledare,  
SIS), Lena Morgan (projektledare, SIS) och 
Kerstin Nordlöf.

på vakuumrör

Global samsyn kring
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NYTT FRÅN SEKTIONERNANYTT FRÅN SEKTIONERNA

Du har väl inte missat den nystar-
tade Sektionen för Klinisk fysio-
logi under IBL?

Vi vill lyfta klinfys-perspektivet 
i och genom IBL samt verka för en 
specialistutbildning. Därför följer 
vi noggrant det arbete som just nu 
pågår i syfte att införa en reglerad 
specialistutbildning för biomedi-
cinska analytiker. Här är det viktigt 
att vi alla engagerar oss och framför 
allt att våra chefer runt om i landet 
lyfter fram behovet av vår specialist- 
kompetens inom sin verksamhet 
och för detta vidare till ledningen 

så att det når beslutsfattarna. Inget 
lär hända om vi endast gör våra 
röster hörda lokalt. Dessutom 
kommer en specialistutbildning 
bidra till att öka attraktiviteten  
till yrket.

Vi kommer också arbeta med 
kompetensutveckling inom klinisk 
fysiologi. I ett första steg mot detta 
och efter medlemmars önskemål så 
håller vi på att utforma en kurs 
inom lungfysiologi och diagnostik 
som vi hoppas kan gå i början på 
nästa år. Håll utkik på hemsidan 
efter anmälan!

Urinalysis from Sysmex

Get closer to a sharper and
faster diagnosis

Find out just how to get closer on
www.art-of-particles.com

Bacteria diff erentiation 
and UTI information in 
less than a minute

www.sysmex-nordic.com

SYSMEX_16797_UNSeries_advert_Nordic_EN_167x113_01-17_RZ_kha.indd   1 05.01.17   09:54

Riksföreningen för Klinisk Kemi och Transfusionsme-
dicin (RKKT) är från och med 1 januari 2016 en 
sektion i IBL: Sektionen för Klinisk Kemi och  
Transfusionsmedicin (SKKT).

Arbetet i sektionen och föreningen, som funnits i 
över 30 år, har förändrats över tid, mycket beroende 
på biomedicinska analytikerutbildningens förändring-
ar. Från att tidigare ha varit inriktad direkt mot de 
olika disciplinerna, har utbildningen sedan 2000 en 
mer generell inriktning.

Detta har inneburit att RKKT fått allt svårare att 
rekrytera nya medlemmar, eftersom man var till för 
dem med inriktningen klinisk kemi och transfusions-
medicin. Det har också inneburit att styrelsen haft 
svårt att nå fram med information om föreningen och 
att få nya personer att engagera sig i styrelsearbetet.

Med detta som bakgrund tog dåvarande styrelse 
beslutet att ingå ett samarbete med IBL. Det har tagit 
några år att komma fram till hur samarbetet skulle gå 
till, och nyheten om samarbetet har mottagits på olika 
sätt av våra medlemmar. De flesta medlemmar tycker 
dock att det var och är en bra idé och nuvarande styrelse 
tror och hoppas att det ska fungera bra för alla. Sektionen 
ska fortsätta verka för disciplinen klinisk kemi och 
transfusionsmedicin i samarbete med IBL och vara ett 
bollplank gällande vår disciplin.

VÅRMÖTET
Medlemmar betalar fortsättningsvis endast en medlems- 
avgift men får två medlemskap, i SKKT och IBL, där 
sektionens stora ansvar är Vårmötet i Klinisk kemi. 
Vårmötet är sektionens nuvarande inkomstkälla då 

medlemsavgiften betalas till IBL, och styrelsen tar 
tacksamt emot både önskemål om föreläsningar och 
annan input.

STIPENDIER
Det finns en hel del pengar kvar i sektionen från tiden 
när vi var en förening med medlemsavgifter, sponsorer 
och intäkter från RKKT-mötet. Dessa pengar tillhör 
sektion och sektionens medlemmar, och styrelsen har 
bestämt att de framför allt ska gå till stipendier till 
sektionens medlemmar.

För att ta del av utlysta stipendier ska man ha varit 
medlem i sektionen i ett år, vissa undantag kan göras 
om det gynnar sektionen, och längre tid som medlem 
prioriteras vid många ansökningar. Den som tilldelas 
ett stipendium förväntas skriva en kort redogörelse  
av hur stipendiet användes, som kan komma att 
publiceras i IBL:s tidning Laboratoriet. Även andra 
texter av vikt för sektionen kan publiceras på  
sektionens sidor i Laboratoriet, skicka gärna förslag 
till styrelsen.

SKKT

SEKTIONEN FÖRK
LIN

F
Y

S

SKKT, Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin

EN MEDLEMSAVGIFT 
          – TVÅ MEDLEMSKAP

Nytt från Sektionen för Klinisk fysiologi
Håll även ögonen öppna efter vår 
nyproducerade film vars syfte är att 
lyfta fram och informera om 
legitimerade biomedicinska 
analytiker inom klinisk fysiologi 
– filmen hade världspremiär i 
september och kan ses på IBL:s 
webbplats!

Har ni medlemmar förslag på vad 
sektionen ska arbeta med framöver 
eller önskemål om kurser?  
Kontakta oss gärna på  
kliniskfysiologi.ibl@gmail.com

BLI MEDLEM I SEKTIONEN
För att bli medlem i sektionen kontaktar man antingen 
IBL:s kansli eller skickar ett mail direkt till SKKT på 
alhskkt@gmail.com.

För medlemskap i sektionen krävs medlemskap i IBL, 
eftersom det är dit medlemsavgiften betalas. Så är du 
redan medlem i IBL, tveka inte att bli medlem i även i 
sektionen (ni som varit medlemmar i både RKKT och IBL 
sedan länge är automatiskt medlemmar i SKKT). Ansökan 
om medlemskap i IBL görs enklast på www.ibl-inst.se



Malin Bengtsson

VINNARE AV IBL:S UPPSATSTÄVLING
För att uppmärksamma biomedi-
cinska analytikerstudenter utlyser 
IBL:s vetenskapliga råd årligen en 
tävling för studentuppsatser på 
kandidatnivå. Varje lärosäte som 
utbildar biomedicinska analytiker 
kan sända in ett tävlingsbidrag, 
och efter att ha granskat fem bra 
bidrag från Göteborg, Jönköping, 
Kalmar, Linköping och Örebro 
utsåg IBL:s vetenskapliga råd 
Malin Bengtsson från Göteborg 
till vinnare.

Malin Bengtsson, grattis till vinsten i 
IBL:s uppsatstävling!
– Vad roligt, tack så mycket!

Berätta kort om ditt examensarbete 
”Functional study of a disease-causing 
mutation in MGME1”.
– Det handlar om ett mitokondriellt 
protein som heter MGME1. Det 
är ganska nyupptäckt och man vet 
inte riktigt funktionen för det än, 
men man tror att det är inblandat 
i underhållet av mitokondrie-DNA, 
och speciellt en sekvens som heter 
7S DNA. De studier som gjorts 
tidigare har gjorts på homozygota 
mutationer i det här proteinet, men 
mitt examensarbete handlar om en 
heterozygot mutation. Poängen 
var att titta på om det hade samma 
effekt som de mutationer man 
tittat på tidigare. Tanken var också 
att jag skulle titta på det muterade 
proteinets funktionalitet med hjälp 
av nukleas-assays, men så långt 
hann jag tyvärr inte.

Motiveringen innehåller meningen  
”I arbetet redovisas många metoder 
som visar på ett stort teoretiskt och 
praktiskt kunnande", känns det igen?
– Det kanske inte alltid kändes 
som jag hade så högt praktiskt 
kunnande, men jag fick testa väldigt 
mycket med både framgångar och 
bakslag. Men det är väl det som 
utmärker det här arbetet, att det 
var väldigt många olika metoder: 
konventionell PCR, kvantitativ 
PCR, site-directed mutagenes, 
kloning av gener i bakterier, protein- 
uttryck, proteinrening och cell- 
odling. Ja, allting kändes det som.

Vad har du gjort sedan din examen i juni, 
och hur ser du på framtiden?
– Jag jobbar i laboratoriet på AniCura 
Västra Djursjukhuset, och skulle 
gärna vara här ett bra tag till. Jag 
är öppen för att testa olika saker 
och tycker alla inriktningar inom 
biomedicinsk laboratorievenskap 
är ganska spännande. Det som är 
kul här är att jag får både klinisk 
kemi och bakteriologi, så jag har 
stor nytta av utbildningen.

Vetenskapliga rådets motivering:
”Ett gediget välskrivet arbete med 
hög vetenskaplig nivå. I arbetet 
redovisas många metoder som 
visar på ett stort teoretiskt och 
praktiskt kunnande”.

IBL:s vetenskapliga råd består av Gabriella Lillsunde 
Larsson, Erika Lindberg och Madalena Nutu.
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MEDLEMSSIDOR

Sammanfattning på svenska

Funktionell studie av 
en sjukdomsorsakande 
mutation i MGME1
Examensarbete 15 hp, Biomedicinska analyti-
kerprogrammet, Institutionen för biomedicin, 
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
Handledare: Jennifer Uhler, PhD; Bi-handledare: 
Maria Falkenberg, Professor.

MGME1 är ett nyligen upptäckt protein som 
kodas i cellkärnan, men som lokaliseras till 
mitokondrierna. MGME1 har nukleasaktivi-
tet, men dess funktion är inte helt klarlagd. 
Resultat från tidigare studier tyder på en roll 
i underhåll av mtDNA och framför allt i meta-
bolismen av 7S DNA. Homozygota mutationer 
i MGME1 har identifierats och visat sig leda 
till minskat total-mtDNA, ökat 7S DNA, samt 
förekomst av ett linjärt mtDNA-fragment. I det 
här projektet studerades en nyligen identi-
fierad heterozygot mutation i MGME1. Syftet 
var att undersöka om mutationen har samma 
effekt på mtDNA som de tidigare identifierade 
homozygota mutationerna, samt att undersöka 
hur den heterozygota mutationen påverkar 
nukleasaktiviteten hos MGME1.

Kvantitativ PCR-analys av totalt DNA 
visade att patientfibroblaster hade lägre 
nivåer av mtDNA och högre nivåer av 7S DNA, 
jämfört med kontrollfibroblaster. Förekomst av 
det linjära mtDNA-fragmentet påvisades inte.

Den öppna läsramen för MGME1, inklu-
sive en His-tag, genererades med PCR och 
användes som templat för att generera mutant 
MGME1. Amplikonerna ligerades med plasmi-
den Pet17b och transformerades till E. coli 
för proteinuttryck. Optimering av uttrycket av 
vildtyp-MGME1 visade att tillsats av 1% glukos 
till LB-medium ökade mängden lösligt MGME1. 
Vildtyp-MGME1 renades med affinitets- och 
jonbyteskromatografi. Utbytet av protein blev 
lågt och renheten var inte tillräcklig för att un-
dersöka nukleasaktiviteten. Uttryck av mutant 
MGME1 inducerades, men MGME1 kunde inte 
påvisas efter det första reningssteget.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på 
att den heterozygota mutationen leder till för-
sämrad funktion hos MGME1, vilket ger liknan-
de effekter på mängden total-mtDNA och 7S 
DNA som de tidigare studerade homozygota 
mutationerna. För att fastställa detta statistiskt 
krävs dock upprepade experiment. Tillräcklig 
renhet uppnåddes varken för vildtyp- eller mu-
tant MGME1. Därför bör ytterligare optimering 
av uttryck och reningsstrategi utföras. Vidare 
behöver det fastställas om mutant MGME1 
kan uttryckas in vitro eller inte.

PÅ IBL:S AGENDA

NOMINERA ÅRETS  
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
Varje år delar IBL ut utmärkelsen 
”Årets Biomedicinska analytiker” 
till en person som är värd att 
uppmärksammas för sina arbets- 
insatser. Det kan vara något som 
är till nytta för patienter, på arbets-
platsen eller inom forskning.  
Det kan också vara något som är 
till nytta för professionen eller  
som du själv har glädje av.

NOMINERA ÅRETS  
STUDENTHANDLEDARE
Syftet med utmärkelsen är att 
uppmärksamma den som introdu-
cerar studenter till deras komman-
de verksamhetsområde i den 
verksamhetsförlagda utbildningen 
och samtidigt inspirerar och 
stimulerar dem. Du som är 
student och medlem i IBL kan 
nominera en eller flera av dina 
VFU-handledare.

NOMINERINGSTIDER

Nomineringar  till utmärkelserna görs  senast den 15 december.Nomineringskriterier och mer  
information hittar du på  

www.ibl-inst.se/utmarkelser/
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PÅ IBL:S AGENDA

En av IBL:s viktigaste frågor är 
SPECIALISTUTBILDNING
IBL:s ordförande Agneta Colliander kommenterar den kom-
mande utredningen som ska se över specialistsjuksköterskornas 
utbildningar kopplat till vårdens framtida behov.

Den 20 juli kom ett direktiv från regeringen angående översyn av 
specialistutbildning för sjuksköterskor med följande lydelse: 

”En särskild utredare ska se över specialistsjuksköterskeutbildningen. 
Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta 
hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den 
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som 
specialistsjuksköterska. Utredaren ska också se över frågor som rör 
vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar", men tyvärr gällde detta 
inte biomedicinska analytiker. Man har valt att endast utreda samtliga 
sjuksköterskeinriktningar. De redan etablerade samt eventuellt behov 
av en ny utbildning för röntgensjuksköterskor.

Det är en stor besvikelse att denna utredning inte omfattade även 
biomedicinska analytiker. IBL och Vårdförbundet har tillsammans haft 
ett möte med Utbildnings- och Socialdepartementet under våren för 
att beskriva behovet av en specialistutbildning. Det räcker tydligen inte 
att vi bara beskriver behovet utifrån medlemsperspektiv utan vårdens 
behov av specialiserade biomedicinska analytiker behöver tydliggöras. 

Uppdragsgivaren kan ge ett tilläggsdirektiv till utredaren att även 
behovet av specialistutbildning för biomedicinska analytiker ska 
analyseras. Vi hoppas att vi med förenade krafter kan påverka ansvarig 
minister att lägga till detta i direktivet. IBL kommer aktivt att fortsätta 
arbetet med att få till en specialistutbildning även för biomedicinska 
analytiker.

Agneta Colliander, ordförande Institutet  
för biomedicinsk laboratorievetenskap

IBL:S VISION
IBL får Sveriges biomedicinska 
analytiker att växa  
– en profession som gör skillnad

STRATEGIDAGAR 2017
I början av september samlades 
IBL:s styrelse och representanter 
för IBL:s sektioner för att staka ut 
riktningen för de kommande årens 
arbete. Förutom en vision formu-
lerades IBL:s viktigaste frågor och 
långsiktiga mål:

IBL ska samverka och arbeta 
drivande för inrättandet av en 
reglerad specialistutbildning för 
biomedicinska analytiker.

IBL ska bedriva en attraktiv kurs-
verksamhet som svarar mot våra 
medlemmars behov av kompetens-
utveckling.

IBL ska inta en tydlig position i 
samhället och arbeta för att 
synliggöra våra medlemmars 
kompetens och profession.

IBL ska vara en attraktiv professions- 
organisation där våra medlemmar 
är viktigast, och erbjuda en kun- 
skapsbank för och om biomedicinska 
analytiker

IBL ska aktivt följa och påverka 
utvecklingen inom vårt kunskaps-
område biomedicinsk laboratorie-
vetenskap.

IBL ska vara en stark organisation 
med god ekonomi och framgångs-
rik marknadsföring.

Tilldelade  
stipendier 2017
AMAYA CAMPILLAY LAGOS, leg. biomedicinsk 
analytiker, Molekylärdiagnostik, Univer- 
sitetssjukhuset Örebro, har tilldelats 4 500 
SEK för deltagande vid Mikrobiologiskt 
vårmöte i Karlskrona, 16-18 maj 2017.

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

ANNMARIE HERLESTAM SVENSSON, leg. 
biomedicinsk analytiker, Klinisk fysiologi 
och nuklearmedicin, Skånes universitets-
sjukhus, Lund, har tilldelats 9 700 SEK för 
deltagande med poster vid årets europeiska 
nuklearmedicinska kongress EANM ’17  
i Wien, den 21-25 oktober 2017.

IBL delar ut stipendier två gånger per år  
för att ge medlemmar möjlighet att delta  
i kurser och konferenser inom olika ämnes-
områden. Kommande ansökningsdatum  
att hålla reda på är 28 februari och  
28 augusti 2018.

Läs mer om kriterier och hur du ansöker  
på IBL:s webbplats.

Under hösten har vi börjat skicka ut nyhets- 
brev via e-post till våra medlemmar.
Nyhetsbrevet kommer att skickas ut ungefär 
tio gånger per år, och innehåller aktuell in-
formation om kurser, stipendier och annat 
vi tycker förtjänar extra uppmärksamhet.

Har du inte fått nyhetsbrevet beror det  
antagligen på att vi inte har rätt e-post- 
adress till dig i vårt medlemsregister.
Meddela oss på kansli@ibl-inst.se om 
du vill ha nyhetsbrevet, eller har andra 
synpunkter.

HAR DU FÅTT IBL:S NYHETSBREV?

NÄTVERK FÖR DISPUTERADE  

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

I ett nätverk skulle vi kunna:
• Tipsa varandra om hur vi arbetar vidare i professionen: 

hur kan vår kompetens tas tillvara av arbetsgivaren 
• Utbyta erfarenheter om forskning vi bedriver
• Vara mentorer åt biomedicinska analytiker som vill 

genomföra en forskarutbildning
• Tipsa varandra om forskningsprojekt och anslag som 

går att söka med mera

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

PÅ IBL:S AGENDA



KURSER

Handledning under verksam-
hetsförlagd utbildning
Handledning bygger på en gemensam bearbetning av studentens erfaren-
heter i syfte att uppnå kompetensutveckling. IBL anordnar denna kurs 
till dig som handleder biomedicinska analytikerstudenter. Vi kommer  
att ta upp begrepp som handledarrollen, lärande och lärstilar, etisk 
reflektion, lagar och författningar samt utvärdering och bedömning 
utifrån kursmål. Under kursen kommer det att ges mycket utrymme  
för diskussion och reflektion över dina egna och andra kursdeltagares 
erfarenheter av handledning.

Svampdiagnostik
Kursen riktar sig till personer som arbetar eller kommer att börja arbeta 
med mykologisk diagnostik på ett kliniskt laboratorium. Ingen tidigare 
erfarenhet av mykologisk diagnostik behövs. Kursen syftar till att ge 
grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om artidentifiering  
av de vanligast förekommande svamparna. 

Vidare berörs resistensbestämning samt alternativa metoder för svamp- 
identifiering. Föreläsningar, fallbeskrivningar och teoretisk genomgång  
av artidentifiering ges på förmiddagarna och mikroskopi av odlings- 
preparat utförs på eftermiddagarna.

DATUM Tvådagarskurs, våren 2018
PLATS Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Anmälan till kursen öppnar så fort kursdatumen är klara.

Praktisk grundkurs i  

BLODMORFOLOGI
Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som nyligen har börjat 
eller ska börja arbeta med cellmorfologisk diagnostik. Teori varvas med 
praktik under den tre dagar långa hematologikursen. Under kursens 
praktiska del kommer vi att öva tillsammans på att cellklassificera mor- 
fologiska fynd från olika blodsjukdomar. Utgångspunkten är normal 
hematopoes och vi följer vad som händer med cellerna vid olika blod-
sjukdomar. Kursen examineras med en tentamen efter avslutad kurs.

KURSLEDARE Christina Andersson & Karin Ohlander 
DATUM 6-8 februari 2018
PLATS Falu Lasarett, Falun
PRIS 8 400 kr. Medlem i IBL 7 400 kr.

KURSER
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KURSLEDARE Gabriella Lillsunde Larsson, 
Maysae Quettineh & Meriana Findakly
DATUM 25-26 oktober 2017
PLATS Stockholm
ANTAL DELTAGARE Max 30 deltagare
PRIS Vi rekommenderar att fler deltagare 
från samma arbetsplats deltar i kursen.

EN DELTAGARE 6 700 kr.  
Medlem i IBL 5 900 kr.
TVÅ DELTAGARE 10 000 kr  
(andra deltagaren får 50 % rabatt på 
kursavgiften).
TRE DELTAGARE 13 400 kr  
(tredje deltagare deltar gratis).
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ÖNSKEMÅL  
om nya 
kurser
Vi arbetar för att ständigt 
kunna erbjuda ett brett 
utbud av kurser för biome-
dicinska analytiker. För att 
kunna matcha dagens behov 
av kompetensutveckling 
inom alla discipliner är era 
synpunkter viktiga för oss.

Hjälp oss att bli ännu 
bättre, framför önskemål 
om kurser till oss på  
kansli@ibl-inst.se eller på 
telefon: 08-24 01 30
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För mätning av 
laktat i helblod

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

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

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

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

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

NYHET!
För mätning av 
laktat i helblod

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

med endast 0,6 µL blodvolym.

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

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

Statstrip LAC Connectivity Meter

LAC

System för 
patientnära 

analyser
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IBL KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2017 OCH 2018 

5-7 OKTOBER
NML- kongress
Helsingfors 

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

19-20 OKTOBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser
Uppsala

25 OKTOBER
Equalis användarmöte 
Transfusionsmedicin
Stockholm 

25-26 OKTOBER  
IBL-kurs
Handledning under verksam-
hetsförlagd utbildning 
Stockholm

9-10 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi
Arlanda

14 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Arbets- och lungfysiologi
Stockholm

15-16 NOVEMBER 
Equalis användarmöte
Molekylärdiagnostik
Uppsala

21 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin
Stockholm 

2018
6-8 FEBRUARI
Praktisk grundkurs  
i blodmorfologi
Falun

VÅREN 2018
Kurs i svampdagnostik
Stockholm

22-26 SEPTEMBER
IFBLS 2018
Florens, Italien

HÖSTEN 2018
Diagnostikforum
Stockholm

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 4 december
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Sakura bygger vidare på succén och huvudprinciperna för SMART
Automation, och lanserar nu en andra generationens helautomatisk
inbäddningsstation: Tissue-Tek® AutoTEC® a120.                    

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

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

Sakura Finetek Sweden AB

autotec.sakura.eu

smartautomation@sakura.eu

AutoTEC® a120 & Paraform® sätter standarden för

automatiserad inbäddning

• Fullständigt bevarad orientering genom hela

processen

• Förutsebart arbetsflöde och hanteringstid

• Underlätta track & trace

• Förbättrad ergonomi

Klossar av högsta kval itet t i l l  dig

SAF-61105-en-US-1115-2   1 13-11-2015   10:31:48



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

Ingen DNA extraktion
Inga manuella pipetteringssteg
Snabbt resultat inom 3 timmar

  Få resultat direkt från fecesprovet
  på en och samma dag

  EntericBio realtime® 

  För mer information kontakta Diagen

  Patogenpaneler för detektion av:
  Salmonella

  STEC

  Shigella

  Campylobacter

  Cryptosporidium

  Giardia

  Yersinia

  Entamoeba

  Vibrio

Diagentec_EntericBio_annonse.indd   1 20.10.2016   20.41

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


