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LEDARE

Att biomedicinska analytiker är viktiga i vården kan kanske ses som en 
självklarhet, men hur samverkar vi med andra vårdprofessioner för att 
driva utvecklingen framåt? Det är en av frågorna som Diagnostikforum 
kommer att ha fokus på. Diagnostikforum är en konferens som riktar sig 
till biomedicinska analytiker och syftar till att professionens kompetens 
och kunskapsområde lyfts fram och synliggörs. 
 Diagnostikforum genomförs den 8-9 oktober och är ett samarbete 

mellan IBL och Karolinska 
Universitetslaboratoriet. 
Under två dagar kommer 
du att tillsammans med kol-
legor kunna ta del av ett 
omfattande program i olika 
seminarier, föreläsningar 
och studiebesök både inom 
laboratoriemedicin och 

klinisk fysiologi. Programpunkter som vill utmana, som ”Utan biomedi-
cinska analytiker stannar vården”, eller få oss att stanna upp och reflektera 
kring etiska frågeställningar och vad personcentrerad vård kan innebära 
för oss. Att driva utveckling är en viktig del i vårt arbete, hur gör man det 
på ett bra sätt och hur leder man för att utveckla vården? Eller hur lär vi 
och undervisar andra vårdprofessioner? Och vad tänker studenter, 
politiker och verksamhetsföreträdare om reglerad 
specialistutbildning för biomedicinska analytiker?
 Det går inte bortse från betydelsen av  
biomedicinska analytikers kompetens för att  
tillsammans skapa den bästa vården. Det går 
heller inte att bortse ifrån att för att nå dit 
behöver vi en kontinuerlig kunskaps- och  
kompetensutveckling. Diagnostikforum är därför 
en viktig konferens för biomedicinska analytiker 
och i förlängningen för de verksamheter där vi 
arbetar. Därför bör du och dina kollegor delta  
vid Diagnostikforum 2018.
 Jag hoppas att vi ses i oktober!

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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Tillsammans skapar vi den 
bästa vården!

”Det går inte att bortse från betydelsen 
av biomedicinska analytikers  

kompetens för att tillsammans skapa 
den bästa vården”

Roine Hernbrand
Styrelseledamot IBL, projekt- 
ledare för Diagnostikforum
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ancer drabbar både män och 
kvinnor i olika åldrar och den 
vanligaste dödsorsaken hos 
dessa patienter är metastasering 
eller spridning av sjukdomen. 

Infektioner anses vara bakomlig-
gande orsak vid en stor andel 
cancerfall, runt 15% enligt siffror 
från 2012 (1). En av de vanligare 
infektionerna är humant papillom-
virus (HPV) och 2012 fick över 
600 000 människor i världen en 
HPV-associerad tumör (Figur 1). 
Det finns idag 225 olika typer av 
HPV (2) och typerna kan vidare 
delas in i högrisktyper och lågrisk-
typer där högrisktyperna vid en 
långvarig infektion i vissa fall kan 
orsaka cellförändringar och cancer 
i till exempel livmoderhals, vulva, 

I Sverige drabbas årligen 2 av 100 000 män av peniscancer. Ungefär hälften av fallen  
är associerade med humant papillomvirus (HPV). I en pågående studie i Region Örebro 
län undersöks vilken inverkan HPV har för patientens prognos samt virusets betydelse  
vid spridning av cancerceller. Studien pågår under 2018 och 2019.
Text: Gabriella Lillsunde Larsson

Other agents 8,1%
Hepatitis 
C virus 
7,7%

Hepatitis 
B virus 
19,1%

Human papillomavirus 29,4%

Helicobacter 
pylori 
35,7%

Figur 1. Andel cancerfall relaterade till infek-
tioner (2012) hos män och kvinnor, där HPV 
står för ungefär 30%. Data från International 
Agency for Research on Cancer; Cancer sta-
tistics resources; Global Cancer Observatory 
(GCO), hämtad 2018-08-12.

vagina, penis samt i huvud- och 
halsområdet (3). Det vanligaste är 
dock att en HPV-infektion, som är 
en väldigt vanlig sexuellt överför-
bar infektion, läker ut av sig själv.

BEHANDLAS MED KIRURGI
Peniscancer är en ovanlig tumörform 
i västvärlden och i Sverige drabbas 
2 per 100 000 män årligen (4). 
Männen är oftast äldre, men en 
avsevärd andel är yngre än 60 år 
(Figur 2) och sjukdomen kan påverka 
sexuell funktion och livskvalitet. 
Metastasering är den vanligaste 
dödsorsaken för patienter med 
cancer och detta gäller även för män 
med peniscancer, där överlevnad  
är starkt korrelerad till körtelsprid-
ning vid diagnos. Vid metastasering 
sprider sig peniscancer oftast till 
lymfkörtlar i ljumsken och kända 

riskfaktorer för spridning är tumör- 
grad och tumörursprung (histologi). 
Oftast behandlas patienterna med 
kirurgi och man vill så långt som det 
är möjligt använda organbevarande 
kirurgi om det inte finns risk för 
spridning (5). Då mikrometastaser 
av den primära tumören kan före- 
komma utan förekomst av förstorade 
lymfkörtlar behövs en prognostisk 
markör för att bättre kunna bedöma 
vilka patienter som har körtlar som 
behöver undersökas närmare (6). 

HPV-INVERKAN UNDERSÖKS
Sjukdomen har många likheter med 
annan genital cancer och tycks 
såsom dessa även delvis vara kopplad 
till infektion med humant papillom- 
virus (HPV). Ungefär hälften av 
peniscancerfallen är associerade till 
HPV, medan kronisk inflammation 

Antal cancerfall, Ålder: 0-85+, Män, Riket, Diagnos 1790 Penis, oavsett tumöetyp, 2016

Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-08-12

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Total

140

120

100

80

60

40

20

0

Figur 2. Antal nya fall av peniscancer i Sverige diagnosticerade under 2016. Statistik från 
Socialstyrelsens statistikdatabas, hämtad 2018-08-12. 
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svarar för alternativ etiologi (5). 
Till skillnad från livmoderhalscancer 
så har sambandet mellan HPV och 
peniscancer inte utvärderats i samma 
omfattning. I den här studien vill vi 
därför undersöka vilken inverkan 
HPV har på patientens prognos 
samt utvärdera virusets betydelse 
vid spridning av cancerceller.

RIKSUPPDRAG SEDAN 2015
Urologkliniken i Örebro har sedan 
mitten av 1980-talet arbetat med 
organbevarande laserkirurgi och 
har blivit ett centrum i landet för 
behandling av lokaliserad penis-
cancer. Sedan 1 januari 2015 har 
urologiska kliniken i Örebro, 
tillsammans med urologiska 
kliniken i Malmö, även fått ett 
riksuppdrag att vara nationell 
vårdenhet för peniscancer.

HOPPAS BIDRA MED VIKTIG KUNSKAP
I studien kommer initialt 223 

primärtumörer och 63 metastaser 
att analyseras med en bred PCR-
metod där 28 olika typer av viruset 
kan detekteras. Analysen ger 
information om eventuella multipla 
infektioner samt semikvantitativ 
information om virusmängd. Vi 
kommer även utvärdera tumörens 
växtsätt (histologi) och olika 
proteinuttryck med immunhisto-
kemiska markörer för att, i relation 
till HPV-resultat och kliniska data, 
kunna förutspå spridningsmönster 
och prognos. Vi hoppas att studien 
kan bidra med viktig kunskap om 
denna ovanliga men för patienterna 
så viktiga sjukdom och på sikt för- 
bättra deras behandling. Resultat 
från dessa studier om peniscancer 
skulle kunna prövas för annan 
HPV-orsakad metastaserande 
cancer såsom vulvacancer och 
huvud- och halstumörer. Studien 
pågår under 2018-2019 och vi 
återkommer med data i senare 
nummer av Laboratoriet. 
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Skriv om din forskning 
i Laboratoriet
IBL vill uppmärksamma och sprida 
forskning som bedrivs av biomedicinska 
analytiker. Vill du berätta om din avhandling 
eller ett intressant forskningsprojekt?
Via tidningen Laboratoriet når du alla IBL:s 
medlemmar samt många arbetsplatser och 
lärosäten. 

Hör av dig till laboratoriet@ibl-inst.se och 
berätta om vad du vill dela med dig av.

Som disputerad kan du också länka till  
din avhandling på IBL:s webbplats:
ibl-inst.se/disputerade-biomedicinska-
analytiker

Nätverk för disputerade  

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
Vad händer när jag har disputerat? Tillbaka till verkligheten eller? Hur gör du?
Nätverk för disputerade biomedicinska analytiker är ett forum där vi kan utbyta erfarenheter kring 
hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen. Vi finns 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 nätverket kan vi:
• 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. 

I studien arbetar Gabriella Lillsunde Larsson 
(biomedicinsk analytiker, lektor i biomedicinsk 
laboratorievetenskap, Örebro universitet och 
Universitetssjukhuset Örebro), Sabina Davidsson 
(forskare, Urologiska kliniken, Universitetssjuk- 
huset Örebro), Peter Kirrander (Överläkare, 
ansvarig för nationell vårdenhet för peniscancer, 
Universitetssjukhuset Örebro ) och Luiza Dorofte 
(patolog, Laboratoriemedicinska kliniken 
Universitetssjukhuset Örebro). 

Studien genomförs med finansiering från 
Forskningskommittén i Region Örebro län, 
forskningsmedel genom ALF-avtalet Örebro 
universitet samt med medel från LION:s 
cancerforskningsfond.

REFERENSER
1. Plummer M et al. Global burden of cancers 

attributable to infections in 2012: a synthetic 
analysis. Lancet Glob Health 2016; 
Sep;4(9):e609-16.

2. https://ki.se/en/labmed/international-hpv-
reference-center. Hämtat 2018-08-09.

3. Bzhalava, D., et al., A systematic review of the 
prevalence of mucosal and cutaneous human 
papillomavirus types. Virology, 2013. 445(1-2):  
p. 224-31.

4. Kirrander, P., et al., Swedish National Penile 
Cancer Register: incidence, tumour 
characteristics, management and survival.  
BJU Int, 2016. 117(2): p. 287-92.

5. Nationellt vårdprogram peniscancer. 2016: 
www.cancercentrum.se.

6. Ficarra, V., et al., Prognostic factors in penile 
cancer. Urology, 2010. 76(2 Suppl 1): p. S66-73.

Fler nätverk för IBL:s medlemmar
NÄTVERK FÖR CHEFER
Nu finns det ett nätverk för chefer som är medlemmar i IBL, där vi 
får möjlighet att diskutera vår arbetssituation, utbildningsinsatser, 
rekryteringsproblematik med mera.
 Nätverket kan också ta fram förslag på utbildningar som IBL kan 
anordna utifrån behov hos både er själva och era medarbetare. Det 
handlar om att stödja och stötta varandra i vårt ledarskap inom labo-
ratoriemedicin. Medlemskap i nätverket innebär naturligtvis ingen 
extra avgift. Allt bygger på vad vi själva gör det till.

Hör av dig till kansli@ibl-inst.se om du vill tillhöra nätverket.
IBL:s ordförande Agneta Colliander är ansvarig för nätverket,  
kontakta gärna henne på agneta.colliander@regionorebrolan.se  
om du vill diskutera något.

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

Kontaktperson
Therese Leppänen Delin
lab@solstadenssmadjursklinik.se

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

Kontaktperson
Meriana Findakly
meriana.findakly@sll.se

IBL:S KVALITETSNÄTVERK.
Nätverket vänder sig till kvalitetssamord-
nare och kvalitetsansvariga som har behov 
av forum för erfarenhetsutbyte.
Kvalitetsnätverket vänder sig till biome-
dicinska analytiker som är medlemmar i 
IBL, oavsett disciplin både inom labora- 
toriemedicin och klinisk fysiologi. 
Målet med kvalitetsnätverket är att anordna 
minst en kvalitetskurs samt planera och 
organisera minst en nätverksträff per år. 
Det är ni medlemmar som bestämmer vad 
innehållet ska vara utifrån de behov ni har 
och det stöd ni behöver för att kunna jobba 
med kvalitet på toppnivå. 

Om du har frågor kring kvalitetsnätverket 
är du alltid välkommen att kontakta oss via 
e-post kansli@ibl-inst.se eller vända dig  
direkt till nätverkets kontaktperson  
Maysae Quttineh: maysae.quttineh@rjl.se
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INTERVJU INTERVJU

BL uppmärksammade internationella biomedicinska 
analytikerdagen 15 april genom en kampanj i 
sociala medier. Biomedicinska analytiker över hela 
landet berättade om sitt yrke och märkte sina 
inlägg med #stoltbiomedicinskanalytiker. För att 

uppmuntra deltagandet lottade IBL ut t-shirts bland 
deltagarna som bidrog till att uppmärksamma yrket. 
När kampanjen skulle sammanställas och tröjorna 
skickas ut stod det snart klart att ett efternamn och en 
adress på Ingarö utanför Stockholm förekom frekvent 
bland inläggen på Facebook och Instagram. När vi 
tittade närmare fann vi tre syskon som tidigt bestämt 
sig för biomedicinsk analytikeryrket. Och för inrikt-
ning klinisk fysiologi, inte minst.

 – Vi pratade om det innan, men det var självklart 
för oss alla tre att delta. Det är ett relativt okänt yrke 
som behöver uppmärksammas med tanke på den 
nyckelroll en biomedicinsk analytiker har inom  
sjukvården, säger Rebecca van Hage om sitt och 
syskonens deltagande 15 april. Rebecca och tvilling- 
systern Filippa börjar i höst tredje terminen på  
biomedicinsk analytikerprogrammet med inriktning 
klinisk fysiologi på Karolinska Institutet. 

BETALD SPECIALISTUTBILDNING VÄNTAR
Paulina som är tre år äldre än tvillingarna tog examen 
förra året och har hunnit arbeta ett år inom barnkar-
diologisk diagnostik på Barnhjärtcentrum Stockholm 
på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Bilden av tre syskon 
som tidigt bestämt sig förstärks av att alla tre påbörjat 
sina studier direkt efter gymnasiet.

– Jag har länge vetat att jag vill bli barnperfusionist. 
Biomedicinsk analytikerprogrammet med inriktning 
klinisk fysiologi var det första steget på vägen. Jag var 
väldigt motiverad att börja direkt efter studenten, 
berättar Paulina. Vägen mot målet ser inte ut att ta 
några omvägar. Efter året på Astrid Lindgrens barn-
sjukhus går nu färden vidare mot Skåne och Lund,  
för en tjänst med betald specialistutbildning för att  
bli barnperfusionist vid sektionen för barnhjärtkirurgi 
på Skånes Universitetssjukhus. Utbildningen börjar  
i september och är en tvåårig masterutbildning i 
perfusion och kardiovaskulär teknik vid The Scandi-
navian School of Cardiovascular Technology vid 
Aarhus Universitet i Danmark.

Filippa och Rebecca siktar också på vidareutbild-
ning så småningom.
– Jag har inte bestämt mig för vilket område jag vill 

Ett självklart val
Biomedicinsk analytiker är ett bristyrke och trenden för ansökningar till utbildningen 
har varit nedåtgående i ett par år. För syskonen Paulina, Rebecca och Filippa van Hage 
fanns det däremot inga tveksamheter. Alla tre bestämde sig tidigt för att bli biomedicinska 
analytiker med inriktning klinisk fysiologi. 
Text: Marcus Rehnberg

specialisera mig inom ännu, men när jag är legitimerad 
vill jag arbeta vidare mot att bli specialist. Där har jag 
Paulina som motivation eftersom hon nu ska gå en 
betald specialistutbildning, säger Filippa. Rebecca har 
också en långsiktig plan för sin karriär:

– Min ambition är att först arbeta och samla erfaren-
het inom det område jag sedan väljer att inrikta mig 
på. Men jag vill också studera vidare på magister- eller 
masternivå för fortsatt utvecklingsarbete och på sikt 
gå vidare till en forskarutbildning.

HELLRE MÄNNISKOR ÄN PROVER
De har sina långsiktiga planer klara för sig, men varför 
valde de samma yrke alla tre från början?

– För mig har det alltid varit ett självklart val att mitt 
framtida yrke skulle vara medicininriktat och med 
syftet att hjälpa människor, säger Filippa och fortsätter:

– Rebecca bestämde sig först för BMA-programmet 
och jag strax därefter. Inriktningen klinisk fysiologi 
var självklar för oss båda, där tvivlade vi inte en 
sekund eftersom vi båda tidigt bestämt oss för att 
jobba inom sjukvården och bemöta människor,  
inte prover.

Rebecca berättar att storasyster Paulina, som påbörjade 
sina studier tre år innan tvillingsystrarna, introduce-
rade och inspirerade till yrket biomedicinsk analytiker. 
Intresset för inriktningen klinisk fysiologi väcktes vid 
en praktikperiod på Karolinska Universitetssjukhuset 
under gymnasiet.

– Jag fick auskultera inom kardiologisk diagnostik 
och medicin, och handleddes främst av en biomedicinsk 
analytiker. Jag insåg att arbetet innebär mycket 
patientkontakt kombinerat med diagnostik, medicin 
och teknik. Varje patientfall är unikt och kräver noga 
utredning, och att få vara en stor del i den processen 
är precis det jag drömmer om!

Paulina, som alltså var den som först gav sig in på 
biomedicinsk analytikerbanan, berättar om sitt val:

– Jag har sedan tidig ålder vetat att jag vill jobba 
inom medicin och sjukvård. Vi har flera medicinska 
förebilder i släkten, och jag tror att det influerat oss 
alla tre. Jag valde biomedicinsk analytikerprogrammet 
och inriktningen klinisk fysiologi för att det är ett 
brett program inom diagnostik, medicin och teknik 
som ger breda möjligheter efter examen med många 
inriktningar och utvecklingsmöjligheter.

I

Filippa van Hage vill göra allmänheten 

medveten om rollen som biomedicinsk 

analytiker och framförallt inriktning 

klinisk fysiologi. ”De flesta tar för givet 

att det bara är ett yrke inom laborato-

riemedicin” Paulina van Hage har hunnit jobba ett år. Nu 

flyttar hon till Lund och en tjänst med betald 

specialistutbildning till barnperfusionist.

Rebecca van Hage tvivlar inte på sitt ubild-
ningsval: ”Jag längtar tills universitetsstu-
dierna startar i höst igen för att läsa vidare 
– och hur härligt är det inte att känna så?”



LABORATORIET  Nr 4 • 201812 LABORATORIET  Nr 4 • 2018 13

NYTT FRÅN SEKTIONERNA: SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI

Den 17-18 maj 2018 genomförde vår sektion vår första 
kurs. Den hölls på Sahlgrenska Universitetssjuk- 
huset/Mölndal i Göteborg och behandlade ämnet 
lungfunktionsdiagnostik, vilket var efterfrågat av er 
medlemmar. Kursen innehöll både teoretiska moment 
med föreläsningar och gruppdiskussioner med fall. 
Totalt 26 stycken deltagare från hela landet närvarade 
och efter att ha läst kursens utvärdering verkade de 
flesta väldigt nöjda. Här följer några citat från den 
skriftliga utvärderingen:

VAD VAR BRA?
”Bra föreläsare. Mycket pedagogiskt. Relevanta 
ämnen. Bra med fall.”

”Nyttigt med repetition av lungfysiologin.”

”Fördelningen av innehållet. Första dagen var väldigt 
bra för de medarbetare som precis har börjat med 
spirometri. Andra dagen kändes mer intressant för  
de som har arbetat några år med spirometri.”

”Gruppövningen med falldiskussioner var ++. Bra att 
kunna jämföra hur andra klinfysavdelningar utför 
undersökningar (rutiner, standardundersökningar 
med mera).”

”Bra information både före och efter kursen om 
praktisk information.” 

VAD VAR MINDRE BRA?
”Det kunde varit mer falldiskussioner och exempel.”

”Den första dagen var mycket teori, det hade varit  
bra med diskussioner första dagen också.”

”N2-föreläsningen innehöll för mycket tabeller och 
fokus på hur kurvorna ser ut. Speciellt om man inte 
kör undersökningen. Det skulle varit mer fokus på 
vad undersökningen innebär och varför den görs”.

”För mycket N2 och för lite IOS.”

”Det har varit ganska basal nivå – hade kunnat vara 
lite mer avancerat.”

”Saknade handouts att anteckna på.”

Detta är tankar och åsikter som vi tar med oss till 
nästa kurs. Våra planer framöver är att arrangera en 
kurs i tolkning av långtids-EKG. Mer information  
om detta kommer!

Om ni har andra förslag på kurser, eller  
om ni har något annat ni vill att vi ska  
arbeta med/för får ni gärna kontakta  
oss på vår mejladress:  
kliniskfysiologi.ibl@gmail.com

Rapport från kurs i  

LUNGFUNKTIONS-
DIAGNOSTIK
Välkomna tillbaka från en förhoppningsvis skön ledighet! Det har varit en varm och torr 
sommar, så nu väntar nog de flesta av oss på lite svalka och regn. 

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
S

VILL RIKTA LJUSET MOT KLINISK FYSIOLOGI
Biomedicinsk analytiker är ett bristyrke, och siffror 
från Universitetskanslerämbetet (Laboratoriet 1/2018) 
berättar att många väljer att avbryta utbildningen till 
biomedicinsk analytiker. Att ge yrket mer uppmärk-
samhet och ge allmänheten större kännedom om vad 
det innebär ligger högt upp på IBL:s agenda. Syskonen 
van Hage instämmer när det gäller yrket i allmänhet, 
och det märks att de vill sätta ljus på inriktningen 
klinisk fysiologi i synnerhet, eftersom yrket när det  
väl diskuteras ofta antas handla om laboratoriemedicin. 
Som en kampanj i kampanjen 15 april delade de med 
sig av detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter 
som utförs inom just klinisk fysiologi.

– Jag tror den största orsaken till det låga söktrycket 
till utbildningen beror på låg kunskap om att biome-
dicinska analytiker existerar eller vad yrkesrollen 
innebär. Jag vet inte hur många gånger jag redan fått 
frågan ”Vad är en biomedicinsk analytiker? Är ni på labb 
eller?”. Framförallt är det inte klart för många att det 
finns två inriktningar eller vad skillnaden är mellan 
laboratoriemedicin och klinisk fysiologi, säger Filippa.

Paulina som hunnit jobba ett år bekräftar bilden  
av ett okänt yrke och inriktning.

– Under det här året har jag dagligen i varje 
patientmöte fått förklara vad min yrkesroll innebär 
och vilken typ av utbildning jag har. Patienterna är 
barn med konstaterade eller misstänkta hjärtfel, och 
merparten av föräldrarna hade aldrig stött på en 
biomedicinsk analytiker och ville därför veta mycket 
om vad det innebär. Jag upplevde ibland att jag fick 

försvara varför jag, som är experten på undersöknings-
metoderna, utförde undersökningen istället för en 
läkare. Hur frustrerande detta än kunde kännas, var 
ett av mina mål att de efter besöket skulle veta vad en 
biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk 
fysiologi är, säger Paulina som även funderat på 
anledningen till bristen på biomedicinska analytiker.

– Jag tror att det främst beror på den obefintliga 
löneutvecklingen och den alldeles för låga lönen i 
förhållande till utbildningens nivå. Vad jag har hört 
och förstått är många intresserade av yrket, men väljer 
bort det av den anledningen. Lönen motiverar inte 
stora studieskulder. Hit hör också att den biomedicin-
ska analytikerns viktiga roll i sjukvården är okänd för 
allmänheten – om vikten av vår kompetens i sjukvården 
skulle belysas mer, tror jag också att vi skulle få ”kosta 
mer” för samhället.

POSITIV TREND
Paulina ser däremot en positiv trend för yrkets plats i 
vårdkedjan.

– Yrkesrollen utvecklas ständigt. Inom klinisk 
fysiologi märks detta genom att vi idag tagit över och 
sköter flera uppgifter som tidigare utfördes av läkare. 
Utvecklingen har skett eftersom vår utbildning och 
kunskap matchar den kompetens- och ansvarsnivå som 
krävs för exempelvis svarsskrivning och vissa under-
sökningar. Jag hoppas trenden får fortsätta, biomedi-
cinska analytiker inom klinisk fysiologi är experter på 
undersökningsmetoder som leder fram till diagnos, 
den kompetensen behöver tas tillvara på.

INTERVJU
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Från labbet till VM
Marianne Thynelius siktar på att komma hem 
från Marbella med en medalj
Text: Marcus Rehnberg

ärfälla, nordväst om Stock-
holm. Flera av de gamla 
fabrikslokalerna i det tidigare 
industriområdet Bolinder 
strand rymmer idag tränings- 

anläggningar som tillsammans 
erbjuder ett spretigt utbud. Väl- 
kända logotyper för stora gymkedjor 
varvas med erbjudanden om ninja- 
träning och hinderbanor. Brick-
house träningscenter skyltar med 
såväl brasiliansk jiu jitsu, submisson 
wrestling som MMA, och strax 
innanför entrén pågår ett tränings-
pass i vad vi får anta är någon av 
nyss nämnda kampsporter i en 
fyrkantig ring. Att den trots sin form 
kallas ring sägs bero på att boxnings- 
matcher i sportens begynnelse av- 
gjordes innanför ringar som ritades 
upp på marken. Längre in i lokalen 
hänger romerska (runda) ringar 
och sandsäckar från taket. Längs 
väggarna finns vikter, medicinbollar 
och stabila järnkonstruktioner som 
utan att svaja bär upp kroppsvikter 
och skivstänger. Framför allt kryllar 
det av vältränade personer i svarta 
träningskläder. Utan att vara alltför 

fördomsfull mot den genomsnitt-
liga överarmen hos en biomedicinsk 
analytiker så är det här inte den 
typiska miljön för ett reportage i 
Laboratoriet. Känslan är att någon 
när som helst kan komma fram för 
att försöka leda in ett samtal på 
armbrytning. Det sker lyckligtvis 
inte, och just idag används inte 
armbrytningsborden i lokalen till 
annat än tävlingsadministration.

Det är SM-final i fitness five 
och i startfältet finns Marianne 
Thynelius, till vardags biomedi-
cinsk analytiker.

HUR HAMNADE DU HÄR?
– Jag såg en annons på anslagstavlan 
på gymmet för några år sedan. Efter 
många år med olika gruppträ-
ningspass visste jag att jag hade bra 
grundstyrka och kondition, 
berättar Marianne. Men steget 
från träning till tävling var inte 
självklart.

– När det var dags för min första 
tävling tänkte jag nästan dra mig 
ur. Vid invägningen stod massor 

av killar i små kalsonger och tjejer 
i bara trosor och bh. Jag satte mig 
på läktaren, hjärtat bultade och  
jag undrade vad jag gett mig in på. 
Jag samlade mig och tänkte att det 
är nu eller aldrig, ingenting att 
förlora. Och jag behövde inte klä 
av mig utan ställde mig på vågen 
och det var inte så farligt.

Stämningen är familjär. Tävlings- 
ledaren och grundaren ”Rookie” 
Westin agerar speaker och använder 
genomgående endast förnamn på 
de tävlande, alla verkar känna alla.

– Vi är inte så många som tävlar 
och vi känner varandra. Vi peppar 
varandra och vet hur viktigt det är 
med bra stöd. Till exempel på 
gymmet, om du får hjälp av någon 
som passar dig vid bänkpressen. 
Du blir starkare när någon upp-
muntrar dig och du kan lita på att 
det finns hjälp om det skulle 
behövas, säger Marianne.

FÖDD TILL BIOMEDICINSK  
ANALYTIKER
Marianne började tävla i fitness 

J

Marianne hade bråttom iväg för att 
hinna med tåget hem till Umeå, och 
hann inte ta emot sin pokal på plats.

Personbästa på gång. 28 gånger drog Marianne upp hakan över stången.

36 dips innebar ännu ett personbästa.
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five 2014, och förutom ett uppe-
håll under 2015 har hon tävlat 
varje år sedan dess. Nationella och 
internationella medaljer vittnar 
om att hon hittat en tävlingsform 
som passar henne. I sitt yrkesval 
hittade hon rätt långt tidigare.

– Jag är född till biomedicinsk 
analytiker, säger Marianne efter 32 
år i yrket, min favoritlek som barn 
var att blanda saker i flaskor och 
burkar och jag önskade mig tidigt 
ett mikroskop i julklapp.

Idag arbetar hon som funktions- 
ansvarig för patientmottagning 
och urinlab på klinisk kemi vid 
Norrlands universitetssjukhus i 
Umeå. Hon utbildade sig i Finland, 
och påbörjade sin karriär på Barn- 
kliniken i Helsingfors. Efter ett par 
flyttar fram och tillbaka mellan 
Sverige och Finland jobbar hon  
i Umeå sedan 20 år tillbaka. 
Marianne ser en viktig skillnad,  
i finländsk favör, i sättet att jobba 
med preanalys.

– I Finland är det biomedicinska 
analytiker som tar alla blodprover. 
Man patrullerar mellan avdelning-
arna och tar prover. Det är skönt 
att veta att proverna som ska ana- 

100 SEKUNDER PER GREN
Fitness five är en ung tävlingsform 
som ändrat skepnad gällande regler 
och grenar några gånger sedan 
starten 2008. Tävlingen avgörs 
genom fem grenar som antagligen 
är bekanta för den som varit på ett 
gym några gånger. Kortfattat går 
det ut på att göra så många repeti- 
tioner som möjligt under hundra 
sekunder per gren. Utgångspunkten 
är den egna kroppsvikten, och alla 
lyfter antingen sig själva eller vikter 
som räknats fram beroende på 
kroppsvikten (läs mer i faktarutan).

FLEST REPETITIONER VINNER
Som publik är det lätt att hänga 
med, flest antal repetitioner efter 
fem grenar vinner. Marianne tävlar 
i klassen damer under 60 kilo. 
Förutom en tyngre damklass tävlar 
två herrklasser (över/under 80 
kilo) samt veteraner och juniorer. 
Eftersom Marianne väger minst i 
den lättaste viktklassen får hon in- 
leda alla grenar utom den sista där 
startordningen inom respektive 
klass beror på ställningen. Den 
som ligger sist inför sista grenen 
börjar och den som leder avslutar.

Efter inledande 100 sekunder av 
knäböj är det jämnt, Marianne ligger 
tvåa med 44 repetitioner. Men Lena 
Lindberg som leder på 49 repeti-
tioner drar ifrån övriga fältet mer 
för varje gren. Hennes serie slutar 
med vinst i samtliga grenar, nytt 
världsrekord på totalt 237 repetitioner 
och en förkrossande marginal på 44 
repetitioner ner till andraplatsen.

PERSONBÄSTA OCH SM-SILVER
Mariannes 193 repetitioner, person- 
bästa i alla grenar, ger henne silvret 

En nöjd silvermedaljör efter personbästa i alla grenar. 
Mariannes personbästaserie i SM:
Knäböj (44 kg) – 45 reps
Bänkpress (31 kg) – 46 reps
Chins – 28 reps
Marklyft (57,5 kg) – 38 reps.
Dips – 36 reps.

Ytterligare en biomedicinsk analytiker hade kunnat vara 
med. I den tyngre viktklassen vann Rebecka Holmqvist 
SM-guld 2017 och var därmed direktkvalificerad till 
årets final, men avstod från att delta.

FITNESS FIVE
Grenar: knäböj, bänkpress, chins, marklyft 
(som ersatte bicepscurl inför 2017) och dips.
De tävlande gör så många repetitioner de 
hinner under 100 sekunder i varje gren. Flest 
repetitioner när alla grenar summeras vinner.

I chins och dips lyfter alla sin egen 
kroppsvikt. I övriga grenar räknas vikten på 
skivstången ut enligt nedan.

DAMER
Bänkpress: 70% av kroppsvikten
Knäböj: Samma som kroppsvikten
Marklyft: 130% av kroppsvikten

HERRAR 
Bänkpress: Samma som kroppsvikten
Knäböj: 150% av kroppsvikten
Marklyft: 180% av kroppsvikten

med god marginal. Hon är framför 
allt nöjd, men också förvånad över 
hur bra det gick med tanke på 
uppladdningen.

– Verkligen, hur lyckades jag? 
Jag reste till Stockholm kvällen 
innan, och rummet jag hyrde var 
supervarmt. Fönstret var öppet 
men det kom in bara varm luft 
och jag gick ner ytterligare ett kilo 
som inte var tänkt under natten. 
Jag var orolig för hur det skulle gå 
i marklyft när jag har blivit så lätt, 
men under tävlingen tänkte jag 
inte på det. Jag bara köttade på.

Och att hon inte skulle rå på 
Lena Lindbergs resultat kom inte 
som någon bitter överraskning. 
Marianne och Lena är nära vänner 
efter flera års tävlande tillsammans, 
och Marianne säger att hon inte 
direkt ser dem som konkurrenter.

– Nej, det går inte att komma 
upp på samma nivå och göra lika 
många repetitioner som hon. Jag 
tror inte hon förstår riktigt själv 
hur bra hon är, hon sopar banan 
med oss andra trots att hon bara 
tränar tre gånger i veckan. Jag 
kämpar varje dag och är så seriös, 
så lite avundsjuk är jag måste jag 
erkänna. Men när det är Lena som 
vinner gör det ingenting.

Efter sina fem personbästa konsta-
terar Marianne att ingen av de 
cirka 20 kollegorna gissat rätt, och 
att de generellt gissat för lågt.

– Men det var nog jag som 
påverkade dem, jag överraskade ju 
mig själv också. Jag får ha en ny 
gissningstävling inför VM.

VM I MARBELLA VÄNTAR
Förutom SM-medaljer stod VM- 
platser på spel. De två bästa i varje 
klass får åka till VM, och trean är 
reserv.

Fitness five startade i Sverige, 
och höll sig de första åren inom 
landets gränser. 2015 arrangerades 
EM för första gången, med deltagare 
från Estland, Finland, Norge och 
Sverige. I höst ska historiens första 
fitness five-världsmästare koras i 
spanska Marbella, och Marianne 
har sin målsättning klar.

 – Jag var trea på EM ifjol, och 
hoppas på medalj i VM också. 
Mitt mål i år var annars att kvala 
in till SM-finalen och det har jag 
uppnått. Allt utöver det är bara 
plus och jag är så nöjd. Det 
viktigaste är att hålla sig frisk och 
kunna stiga upp på morgonen och 
ta sig till jobb och träning.

Medtävlare. Marianne Thynelius, Lena Lindberg (ryggen mot kameran) och Rozita Vänman.

lyseras är tagna på ett kvalitativt 
sätt. I Sverige fick jag lära mig ett 
nytt arbetssätt. Jag var inte van vid 
att inte ge ut ett resultat utan skriva 
en kommentar istället, till exempel 
”hemolys”. Här är det mitt ansvar 
som registrerade remissen på 
laboratoriet att personnumret på 
remissen är rätt, men jag vet inte 
om provtagaren kontrollerat 
identiteten. Jag vet inte om provet 
är blandat efter provtagning utan 
måste kontrollera koagel med 
träpinnar vid avvikande resultat.

Marianne berättar att prover med 

felklistrade etiketter, otillräcklig 
provmängd, fel rör, för lång tran- 
sporttid och så vidare ofta är upphov 
till frustration. Då är det skönt att 
gå direkt till gymmet efter jobbet 
och ta i allt man orkar.

– Jag måste ha väldigt mycket 
frustration i kroppen när jag har 
blivit så stark och uthållig. Jag kan 
annars rekommendera lätt styrke-
träning för alla biomedicinska 
analytiker. Vårt jobb kräver inga 
tunga lyft utan mer precision och 
starka muskler hjälper vid statiskt 
arbete, som pipettering.

Inför SM-finalen har Mariannes 
kollegor tippat hennes resultat, och 
prisbordet är stort.

– Första pris är en träningstimme 
med mig, andra pris är att jag tar 
över placeringen och släpper min 
kollega till friskvård, tredje pris är 
massage och fjärde till sjunde är 
glass.

Att de bästa tipparna vinner 
träning väcker frågan om hennes 
kollegor behöver uppmuntras.
– Mina kollegor är rätt duktiga på 
att ta hand om sin hälsa. Ingen har 
slutat träna på grund av mig i alla 
fall och det är ju positivt.

Foto: Karl-Oskar Rehnberg.
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Saving lives together
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Säkerhet

Provtagningsrören 
kontrolleras och 
etiketteras per automatik.
Provtagningsföljd och 
viktiga påminnelser visas.

Kan enkeltkopplas till existerande IT-system!

Se videon om ProTubeTM

Kvalitetssäkrat provflöde          från provtagning till analys

Rätt temperatur

Genialt transportsystem 
som reglerar tempera-
turen automatiskt och sä-
kerställer rätt temperatur 
vid varje transport.

Säkerställ Chain of Custody

Inbyggt elektroniskt lås
med individuella använd-
are och behörighetsnivåer.

Spårbarhet

Alla transporter inklusive 
provrörsidentitet över-
vakas i realtid och skickas 
trådlöst till en webbaserad 
molntjänst.

Spårbarhet

All provtagnings-
information skickas 
automatiskt med 
tidsstämpel till IT-system.

Resultat
 
Ökad patientsäkerhet.
Effektivare arbetsdag.
Lägre kostnader.

Läs mer om transportsystemet

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

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

Låt oss tala om etik

■ DILEMMA 

TJÄNSTEFÖRMÅN
Provsvar är grunden till majoriteten av de diagnoser 
som ställs inom sjukvården. Det vanliga är att man 
kontaktar vården, får en läkartid och ordineras 
provtagning av läkare. Sedan får man vänta tills 
läkaren tagit del av provsvaren och ger besked.  
Men du som jobbar på labb har tjänsteförmånen att 
vara där analyserandet sker, du har dessutom en 
användbar kompetens i dessa sammanhang. Det kan 
innebära att om du känner dig hängig ber du någon 
sticka dig, så att du kan gå och köra din blodstatus. 
Eller att ens kollegor behandlar en cervixpolyp med 
förtur, när de ser att den är från dig. 

- Spontant: Hur hade du agerat?

- Prioriteringsplattformen antogs av riksdagen 1997 
med målsättningen att främja god vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Principerna i denna 
etiska plattform utgör kärnan i riksdagens riktlinjer 
för prioriteringar inom hälso- och sjukvården Den 
har tre grundläggande och rangordnade etiska 
principer: människovärdesprincipen, behovs- och 
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitets- 
principen. Hur reflekterar du över ”tjänsteförmånen” 
utifrån prioriteringsplattformen?

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

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

- Vilka värderingar och övervägande är viktiga?

- Påverkas dina överväganden om du tänker  
kortsiktigt respektive långsiktigt?

- Ser du någon skillnad om provet gäller dig eller om 
det gäller dina barn?

- Efter att ha reflekterat: Hur hade du agerat?

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

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

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

ETISKA KOMMITTÉN BESTÅR AV:

JENNIFER ARNQVIST 
leg. biomedicinsk analytiker, 
styrelseledamot IBL

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

Foto: Lasse Bengtsson

ETIK

Hör av er till laboratoriet@ibl-inst.se och berätta 
hur era diskussioner har gått.
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Förra numrets dilemma handlade om hur du som biomedicinsk analytiker kan agera när du 
upptäcker att det kan finnas mer att rapportera än det som beställts. I exemplet kom ett 
blodprov från en vårdcentral. Endast B-Hb hade beställts, men antalet leukocyter och  
B-celler gjorde att det fanns anledning att misstänka leukemi. Reflektionerna har hämtats 
från kommentarsfältet på vår Facebooksida där våra etiska dilemman publiceras, samt från 
diskussioner på arbetsplatser.

ETIK

Reflektioner från förra numrets dilemma  
”FÖR MYCKET INFORMATION”

”Patientens perspektiv bör och skall i alla 
situationer komma i första hand. I min egen 
yrkessituation är detta inga som helst problem då 
vi har skrivna rutiner för hur okända/oupptäckta 
blodvärden ska behandlas. Man ringer upp 
beställande enhet/läkare och förklarar situationen, 
och jag har ännu inte varit med om att en 
läkare inte velat ha utökat analyssvar.”

”Jag hade gjort en morfologisk diff i mikroskop direkt och ringt till 
ansvarig läkare om resultatet. Viktigt att detta upptäcks snabbt för bra 
prognos. Om det rör sig om en akut promyeloisk leukemi (AML M3) 
är det ytterst viktigt att larma. Dessa patienter är svåra att hitta i tid, 
de kan botas idag men dör av blödningar istället om de inte kommer 
till sjukhus i tid. Misstanke om akut leukemi i allmänhet ska  
rapporteras snabbt.”

”Vi diskuterade dilemmat här och var 
rörande överens. Ser vi något som 
avviker så måste vi upplysa beställaren 
om vad vi hittat. Kostnaderna i detta 
sammanhang spelar ingen roll, patienten 
går först, det fanns inga tveksamheter i 
diskussionen. Det är inte bara om vi 
tänker på individen vi tycker att man 
ska gå vidare, det är också bra om vi 
tänker på samhället. Det blir billigare 
om någon får behandling med en gång 
än när patienten är sjukare.”

(Några kommentarer har kortats ned av utrymmesskäl.)

”Det är etiskt fel att inte 
rapportera fynd som inte 
tidigare setts också, även om 
det inte är beställt! Denna 
patient har troligtvis även 
låga trombocyter.”

Hjälp oss att bli bättre
– DELTA I VÅR MEDLEMSENKÄT

PLATSANNONSERA I LABORATORIET
Platsannonser har alltid 50% rabatt på ordinarie annonspriser i Laboratoriet. 
Banner på startsidan på IBL:s webbplats ingår (ordinarie pris 2 000 SEK)  
vid annonsering i Laboratoriet.
Läs mer om format och priser på www.ibl-inst.se.

GRATIS ANNONSERING PÅ WEBBEN
Just nu kan du länka till platsannonser för biomedicinska analytiker  
kostnadsfritt på vår välbesökta lediga jobb-sida på webben.  
Erbjudandet gäller under återstoden av 2018.

Hör av er till laboratoriet@ibl-inst.se för frågor om platsannonser.
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TEMA:
UTBILDNING OCH KARRIÄR

OCH SEN DÅ?  
Sistaterminsstudenten Maud  

Brönnimann om vad som väntar 

efter examen.

FORSKNING SOM KARRIÄR
Annika Ingvarsson kombinerar  

forskning med kliniskt arbete.

LÅT OSS TALA OM ETIK
IBL:s etiska kommitté uppmanar till 

diskussion.

Nr. 2 • april 2018 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

STUDENTENKÄT  
Bra kollegor och gemenskap viktigast för  blivande biomedicinska analytiker.

DILEMMA: FAVORIT I REPRIS  Vi talar vidare om etik

ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2017  Jorge Hernandez brinner för yrkets utveckling

Nr. 3 • juni 2018 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

15 APRIL
Så uppmärksammades yrkesdagen

DILEMMA: FÖR MYCKET INFORMATION  

Nytt etiskt dilemma att diskutera

ÄR DU KVALITETSANSVARIG 

ELLER CHEF?
Två nya nätverk för våra medlemmar

IBL vill ständigt utvecklas som medlemsorganisation.  
För att kunna erbjuda ett så attraktivt medlemskap som 
möjligt vill vi veta mer om vilka frågor ni medlemmar 
tycker är viktigast och vad ni förväntar er av medlemskapet.
 Enkäten besvaras anonymt och skickas ut via e-post i 
början av september till de yrkesverksamma medlemmar 
vi har en fungerande e-postadress till i vårt medlemsregister.
 Om du vill delta men inte fått någon inbjudan kan  
du hitta en länk till enkäten på vår webbplats  
www.ibl-inst.se i början av september.
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EN DAG PÅ JOBBET EN DAG PÅ JOBBET

Provservicekoordinator  
och fryshotellsansvarig
I ”En dag på jobbet” belyser vi yrkets bredd genom att låta biomedicinska analytiker 
beskriva sin arbetsdag. Först ut i nystarten är ett nedslag i Linköping, där Emma Ridell 
berättar om sin roll som provservicekoordinator och fryshotellsansvarig.

itt namn är Emma Ridell och jag är legitimerad 
biomedicinsk analytiker. Jag jobbar som prov- 
servicekoordinator och är också ansvarig för 
fryshotellen och frysarna inom Biobanksfacili-
teten vid Linköpings universitet och Region 

Östergötland. Idag sitter jag framför min dator och 
funderar på hur en typisk dag på mitt jobb ser ut. 
Denna dag är inte som alla andra dagar, eftersom jag 
får skriva en artikel och berätta om hur en dag på 
mitt jobb ser ut.

DAGEN BÖRJAR VID DATORN
Jag inleder oftast mina dagar med att kolla igenom 
mina mejl för att se om det är något jag kan svara på 
direkt. Det kan vara en studieansvarig som behöver 
etiketter utskrivna till de kryorör som studien samlar 
sina prover i, en biomedicinsk analytiker vid klinisk 
kemi på ett annat sjukhus som vill skicka frysta 
prover och undrar om jag är på plats för att ta emot 
dem eller någon som vill starta upp en ny prov- 
samling.

NÄRA SAMARBETE MED KLINISK KEMI
Men innan jag snurrar in mig allt för mycket i hur min 
arbetsdag ser ut tänkte jag berätta hur vår organisation 
är uppbyggd. Jag är anställd på Biobanksfaciliteten 
vid Linköpings universitet och vi har våra lokaler på 
sjukhusområdet. Detta möjliggör ett nära samarbete 
med klinisk kemi vid Universitetssjukhuset i Linköping, 
roboten som sköter pipetteringen av forskningsproverna 
står hos dem. Detta gör att vi gemensamt kan erbjuda 
forskarna sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB). 
Tack vare SIB kan forskningssjuksköterskorna som 
gör provtagningen lämna in rutin- och forsknings- 
prover samtidigt till klinisk kemi.

PROVERNA LAGRAS
Efter att personalen vid klinisk kemi har alikvoterat 
proverna med hjälp av roboten, antingen till kryorör 
eller mindre rör placeras de i en frys och jag hämtar 
dem för långtidsförvaring under eftermiddagen. 
Proverna lagrar jag, med hjälp av det IT-system vi 
använder oss av för provernas spårbarhet, i någon av 
våra 49 frysar. De flesta av frysarna är lågtemperatur-
frysar och håller en temperatur på -70 grader.

Nu gick jag händelserna i förväg, jag berättade ju 
om min förmiddag, så åter till den.

När jag kollat igenom min mejl och sett vad jag 
ska göra under dagen är det dags för förmiddagsfika. 
Vi är en liten arbetsgrupp vid Linköpings biobanks- 
facilitet så jag kikar in hos mina två kollegor och 
frågar om det är dags för fika. Oftast får jag ett glatt 
"ja!" tillbaka och vi går bort till fikarummet som vi 
delar med ytterligare fyra verksamheter inom univer-
sitetet och regionen. Så vi är inte själva i fikarummet!

FRYSHOTELLET
Efter fikapausen kan jag ha bokat in en tid för att 
släppa in någon av forskarna som förvarar prover i 
fryshotellets frysar. Många av forskarna förvarar i 
nuläget sina prover i kryorör och då plockar de ut  
sina prover själva. Under dagen kan jag ha något  
möte inbokat i min roll som provservicekoordinator. 
Det kan vara ett telefonmöte med de andra provservice- 
koordinatorerna runt om i Sverige för att starta upp 
en ny nationell provinsamling. Eller så har jag ett möte 
inbokat med en forskare på plats här i Linköping för 
att ta reda på hur de vill lägga upp en ny provsam-
ling, antingen nationell eller regional.

M

Min arbetsdag kan se ut så här, men den kan också 
bestå av att jag skriver och avslutar denna artikel, den 
ser inte exakt ut som gårdagen. Men visst är det så i 
våra jobb som biomedicinska analytiker, ingen dag  
är den andra lik och det är det som gör det så kul!

Vi ses på Diagnostikforum!

Emma Ridell
Leg. biomedicinsk analytiker, provservicekoordinator 
och fryshotellsansvarig, Linköpings biobanksfacilitet.

Hur ser din dag på jobbet ut?Vill du berätta om din arbetsdag, eller vet du någon som borde berätta om sin? Hör av dig till  laboratoriet@ibl-inst.se



UTMÄRKELSER

Effekten av vätesulfid på titaninducerad IL-1ß-frisättning från makrofager
–En in vitro-studie på THP-1-celler. Sammanfattning (abstrakt)
Tandimplantat är en metod för att ersätta förlorade tänder i samband med parodontit, karies eller trauma.  
Implantatet fungerar som en konstgjord tandrot och består av titanskruvar som opereras in i käkbenet. Metoden 
anses vara säker, men under de senaste decennierna har ett ökat antal fall av periimplantit rapporterats som 
en komplikation. Periimplantit är en irreversibel inflammatorisk process som påverkar mjuka och hårda vävna-
der runt implantatet. Ett brett spektrum av patogena bakterier kan detekteras vid komplikationen och många 
producerar vätesulfid (H2 S) genom bakteriell nedbrytning av svavelhaltiga aminosyror. Syftet med studien var 
att undersöka om H2 S påverkade makrofagers (THP-1 celler) inflammatoriska svar mot titanjoner och titan-
provkroppar genom interleukin (IL)-1ß-frisättning. Frisättningen av IL-1ß analyserades med ”sandwich enzyme 
linked immunosorbent assay” och cellernas viabilitet kontrollerades med ”netural red uptake assay”. Frisätt-
ningen av IL-1ß var som högst vid 125 μM titan. Na2 S påverkade inte enskilt frisättningen av IL-1ß, utan endast 
i kombination med titanlösning, då det hade en hämmande effekt. Titanprovkropparna minskade viabiliteten hos 
cellerna men påverkade inte frisättningen av IL-1ß. Slutsatsen var att titan orsakade ett inflammatoriskt svar 
genom frisättning av IL-1ß från makrofager samt att H2 S hämmade titanets inflammatoriska effekt.

ELLINOR LINDGREN, GRATTIS TILL 
VINSTEN I IBL:S UPPSATSTÄVLING!
– Oj, tack så mycket! Känner mig 
både chockad och stolt över 
vinsten!

BERÄTTA OM DIN UPPSATS  
”EFFEKTEN AV VÄTESULFID PÅ TITAN- 
INDUCERAD IL-1B-FRISÄTTNING 
FRÅN MAKROFAGER (EN IN VITRO-
STUDIE PÅ THP-1-CELLER)”
– Mitt examensarbete handlar om 
den inflammatoriska reaktionen 
som kan uppstå vid ett tandim- 
plantat, så kallad periimplantit. 
Tandimplantat används idag för 
att ersätta förlorade tänder och 
består av titanskruvar som opereras 
in i käkbenet. Syftet med arbetet 
var att undersöka titanets effekt i 
kombination med vätesulfid från 
bakterier, för att se om det påverkar 
makrofagers inflammatoriska svar. 

HUR UPPSTOD IDÉN OCH HUR KOM 
DU FRAM TILL METODEN?
– Idén till arbetet kom från min 
handledare Anders Johansson som 
arbetar inom odontologisk forsk-
ning. Jag tyckte direkt att det lät 

som ett spännande projekt efter-
som jag skulle få vidga mina vyer 
inom vad biomedicinsk laborato-
riemetodik kan användas till. 
Odontologi är inget som vi direkt 
har berört under utbildningen 
men den sammanlagda kunskapen 
från alla kurser gav mig en bra 
grund att stå på. Jag hade även en 
bra handledare som gav mig både 
eget ansvar och stöttade mig så jag 
ständigt lärde mig nya saker. 

DU TOG DIN EXAMEN I JUNI,  
VAD HÄNDER NU?
– Direkt efter examen började jag 
sommarjobba på mikrobiologen 
vid Norrlands universitetssjukhus, 
mikrobiologin är ett spännande 
område som jag i framtiden 
hoppas kunna arbeta mer inom. 
Mina ambitioner är att ständigt 
utvecklas och lära mig nya saker. 
Som mitt examensarbete visar på 
finns det många olika områden där 
biomedicinska analytiker kan 
bidra med sin kompetens. Detta är 
något som känns utmanande och 
roligt inför framtiden!

Ellinor Lindgren

Nomineringstider
NOMINERA ÅRETS  
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
Varje år delar IBL ut utmär-
kelsen ”Årets biomedicinska 
analytiker” till en person som 
är värd att uppmärksammas 
för sina arbetsinsatser. Det 
kan vara något som är till 
nytta för patienter, på 
arbetsplatsen 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 
introducerar studenter till 
deras kommande verksam-
hetsområde i den verksam-
hetsförlagda utbildningen 
och samtidigt inspirerar och 
stimulerar dem. Du som är 
student och medlem i IBL 
kan nominera en eller flera 
av dina VFU-handledare.

Nomineringar till utmärkelserna 
görs senast den 15 december.

Nomineringskriterier och mer  
information hittar du på  
www.ibl-inst.se/utmarkelser/

För att uppmärksamma biomedicinsk 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  
i år inkom tävlingsbidrag från Jönköping, Kalmar, Linköping, Stockholm, Umeå och Örebro. 
Efter att ha granskat sju välskrivna och intressanta bidrag utsåg IBL:s vetenskapliga råd  
Ellinor Lindgren från Umeå till vinnare. Laboratoriet har pratat med författaren till årets 
bästa studentuppsats 2018.
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ELLINOR LINDGREN

Vinnare av  
IBL:s uppsatstävling 2018

UTMÄRKELSER

VETENSKAPLIGA RÅDETS  MOTIVERING: 
”En väl avgränsad,  tydligt skriven uppsats med en vetenskaplig frågeställning inom odontologin som  besvaras med biomedicinsk laboratoriemetodik.”
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Karolinska Universitetssjukhuset 8-9 oktober

TILLSAMMANS SKAPAR VI DEN BÄSTA VÅRDEN

Anmäl dig senast 25 september
Program, anmälan och all praktisk information finns på 
www.diagnostikforum.se

Diagnostikforum 2018 arrangeras av IBL i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet

Diagnostikforum 2018

Tre frågor till arrangörerna

– Diagnostikforum är årets viktigaste möte. 
Konferensen med temat ” Tillsammans ska-
par vi den bästa vården” ska ses som en in-
spiration inför våra framtida utmaningar och 
vänder sig till alla biomedicinska analytiker. 
Såväl nya i yrket som redan etablerade. Vad 
som är på gång och vilka möjligheter till 
kompetensutveckling och karriärvägar som 
finns.

– Det är en viktig mötesplats för dig som är 
chef med utmaningar för att klara den fram-
tida kompetensförsörjningen. Även att få 
möta kollegor och få höra hur andra gör ger 
en stor behållning av en sån här konferens. 
Det är dessutom en konferens där biomedi-
cinska analytiker ges möjlighet till att själva 
vara med och föreläsa samt sprida kunskap.

– För mig som chef blir det naturligtvis de 
punkter som fokuserar på utbildning och 
kompetensförsörjning.

Diagnostikforum 2018 arrangeras i samarbete mellan IBL och Karolinska Universitetslaboratoriet 
(KUL). IBL:s ordförande Agneta Colliander och KUL:s funktionschef Andreas Matussek inleder 
konferensen på morgonen 8 oktober och avslutar den på eftermiddagen dagen efter. Däremellan  
ser de fram emot ett program som innehåller något för alla biomedicinska analytiker, oavsett  
inriktning och antal år i yrket.

Nyfiken på programmet?På nästa uppslag finner du  ett översiktsprogram.  Detaljerat program finns på  www.diagnostikforum.se.

VAD KAN MAN SOM  
BESÖKARE FÖRVÄNTA SIG  
AV DIAGNOSTIKFORUM?

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED 
DEN HÄR TYPEN AV MÖTEN?

VILKA PROGRAMPUNKTER 
TÄNKER NI ABSOLUT INTE 
MISSA?

– Att få träffa och samtala med kollegor från 
både laboratoriemedicin och klinisk fysio-
logi, vilket skapar bra förutsättningar för att 
lära nytt och inspireras. Dessutom i en unik 
konferensmiljö på Nya Karolinska Universi-
tetssjukhuset. Vi kommer genomgående ställa 
oss frågan hur vi tillsammans skapar den 
bästa vården, och diskutera vårt yrke som en 
del i att skapa något värdefullt för patienten. 
Oberoende om vi arbetar inom utbildning, 
laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi.

– Att lära nytt är centralt för att kunna utveckla 
nya arbetssätt inom våra verksamheter och 
Diagnostikforum skapar bra förutsättningar 
för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. 
Jag tror att både chefer och biomedicinska 
analytiker kan se den här konferensen som  
en god investering i den egna och verksam-
heternas kompetensutveckling.

– Programmet är innehållsrikt med en bland-
ning av seminarier, föreläsningar, workshops 
och studiebesök så det känns svårt att välja. 
Jag vill lyfta fram samtalet om grundutbild-
ning och reglerad specialistutbildning för  
biomedicinska analytiker. Likaså seminariet 
”Var arbetar en disputerad biomedicinsk 
analytiker?”, men också ”Tre hundra student-
tankar om…”. Det blir som sagt svårt att 
välja och jag hoppas på givande möten med 
deltagare från hela Sverige.

Andreas Matussek,  
funktionschef KUL

Agneta Colliander,  
ordförande IBL

Nytt för i år:  postkonferens  10 oktober.
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Frukostfika

Invigning – Tillsammans skapar vi den bästa vården

Utan biomedicinska analytiker 
stannar vården
– en profession som gör skillnad

Kvalitet och  
patientsäkerhet

Utbildning i klinisk verksamhet
Handledning och lärande- 
modeller under VFU

Lunch

Diagnostikforum – översiktsprogram

Fika i utställningen

Personcentrerad vård
Vad betyder det för 
laboratoriemedicin och 
klinisk fysiologi?

Trender inom  
laboratoriemedicin
Framtidens teknologier

Trender inom klinisk 
fysiologi
Framtidens teknologier

Trender inom 
grundutbildning

Etikworkshop
Låt oss tala 
om etik

Värdeskapande diagnostik
Kvalitetssäkrade patientnära 
analyser inom hela lands-
tinget Sörmland – en 
kontinuerlig utvecklingsresa

Värdeskapande 
Fysiologi
Standardiserat 
vårdförlopp vid 
cancerdiagnostik

Utbildning för värde- 
skapande diagnostik
Vår roll vid utbildning av 
andra vårdprofessioner 
och patienter

Fika i utställningen

Värdsymposium KUL 24sju
Karolinska Universitetslaboratoriets resa till multidis-
ciplinärt dygnet runt-laboratorium

Strain/speckle-tracking inom ekokardiografi
och dess användningsområde inom onkologi

Mingel och sociala aktiviteter

MÅNDAG 8 OKTOBER

Tillsammans skapar vi den bästa vården
En resa från labbänken till framgångsrik behandling av för tidigt födda

300 tankar om framtiden
Uppföljning av IBL:s 
medlemsenkäter om kompe-
tens- och karriärsutveckling

Biobanking för vård 
och forskning
Utveckling av en 
sjukvårdsintegrerad 
regional infrastruktur

Fysiologi – monitore-
ring vid spinalopera-
tioner

Fika i utställningen

Framgångsrika strategier 
för kompetensförsörjning

StudiebesökUtställarworkshopVar jobbar en disputerad 
biomedicinsk analytiker?

Ett samtal om grund-  
och specialistutbildning 
för biomedicinska  
analytiker

Värdeskapande  
diagnostik
Effektiva flöden inom 
laboratoriemedicin

Värdeskapande 
fysiologi
Effektivisering av 
ekokardiografi

Nätverksträffar
Handledarnätverket
Nätverket för  
disputerade biomedi-
cinska analytiker

Fika i utställningen

Ledarforum
Att leda för att nå den bästa vården

Webbhälsa och Labb
Trender inom den digitala vården

Studentforum

Avslutning

Forskning, diagnostik och behandling i framkant

TISDAG 9 OKTOBER
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Lunch

Dessutom: Postkonferens 10 oktober
Detaljerat program  och praktisk information på  www.diagnostikforum.se
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KURSER KURSER

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

Paketpris!  

Vid bokning av båda 

grundkurserna ges  

1 000 kr i rabatt.KURS I LIKVORDIAGNOSTIK
Likvoranalyser ingår i alla 

undersökningar som 
berör de sjukdomar 
och degenerativa 
processer som sker i 
centrala nervsystemet 

(CNS). Degenerativa 
processer som sker i 

hjärnan avspeglas i likvor, varvid 
likvoranalyserna är viktiga för diagnos 

och behandling. Likvoranalyser delas in 
i basala och specifika. Med basala likvor-
analyser kan exempelvis infektiösa, 
inflammatoriska och cerebrovaskulära 

sjukdomar identifieras, medan specifika 
likvoranalyser påvisar sjukdomsspecifika molekylära 
skeenden för diagnostik av bland annat Alzheimer. 

Kusen i likvordiagnostik erbjuder kunskap och 
fördjupning inom:
• Likvoranatomi, provtagning, gradient och  
 provhantering
• Likvorundersökningar för neuroinfektiösa och 

akuta/ kroniska neuroinflammatoriska sjukdomar: 
cellräkning, blodhjärnbarriärfunktion och intratekal 
immunglobulinproduktion

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

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

och neurofilament som används för att differentiera 
demenssjukdomar såsom Alzheimer

• Immunokemiska metoder såsom Elisa och ECL 
(elektrochemiluminicens).

• Föreläsningar och workshops

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

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

KURSLEDARE  Agneta Collberg
DATUM  12 december
PLATS  Stockholm
PRIS  4 200 kr. Medlem i IBL 3 200 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG  7 november

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

KURSLEDARE  Karin Olander &  
Christina Andersson

DATUM  13-15 november

PLATS  Falu lasarett, Falun

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

SISTA ANMÄLNINGSDAG  
15 oktober

PLASMA- OCH URINPROTEIN-
MÖNSTER I KLINISK DIAGNOSTIK
Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker och 
andra yrkesgrupper som utför och tolkar proteinelek-
trofores 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.
 Kursen arrangeras i samarbete med Karolinska 
universitetslaboratoriet.

FÖRELÄSARE  Mattias Aldrimer, Anders Larsson,  
Magnus Jonsson med flera.
DATUM  28-30 november 2018
PLATS  Stockholm
PRIS  8 400 kr. Medlem i IBL 7 400 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG  12 november

ÖNSKEMÅL OM NYA KURSER
Vi arbetar för att ständigt kunna erbjuda 
ett brett utbud av kurser för biomedi-
cinska 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 era önskemål om kurser 
till oss på kansli@ibl-inst.se eller på 
telefon: 08-24 01 30

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

KURSLEDARE  Jessica Ögren
DATUM  20-21 november
PLATS  Jönköping

ANTAL DELTAGARE  Max 16 deltagare 
PRIS  7 300 kr. Medlem i IBL 6 300 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG  31 oktober

I samarbete med

KURSLEDARE  Jessica Ögren
DATUM  22-23 november
PLATS  Jönköping

ANTAL DELTAGARE  Max 16 deltagare 
PRIS  7 300 kr. Medlem i IBL 6 300 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG  31 oktober

KURSANSVARIG  Meriana Findakly
DATUM  11-12 december
PLATS  Stockholm,  
Karolinska universitetslaboratoriet

ANTAL DELTAGARE  Max 16 deltagare 
PRIS  7 300 kr. Medlem i IBL 6 300 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG  9 november

Kurs i transfusionsmedicin
Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker med grundläggande 
kunskap inom transfusionsmedicin. Teori och laborativt arbete 
kombineras med fokus på erytrocytantikroppsidentifiering inför 
blodtransfusion. Kursen ges i samarbete med klinisk immunologi/
transfusionsmedicin, Karolinska universitetslaboratoriet.
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OBS!  
Nytt datum  för parasitkurserna  i Jönköping.



KONTAKT

019-123490
Jonatan@tsreklam.se

BESÖK OSS
www.tsreklam.se

Aspholmsvägen 14

FÖRETAGSINFORMATION
ORG.NR 556630-5297

AKTIEBOLAG
Registrerad för F-SKATT

ÖREBRO

tsreklam.se

ibl-inst
20180406

Tryckbredd 250mm

IBL tog fram en t-shirt med budskapet 
”Utan biomedicinska analytiker stannar 
vården” inför internationella biomedicinska 
analytikerdagen 15 april.

Många har frågat efter att möjligheten att 
köpa tröjan, så nu trycker vi upp fler och 
säljer dem till självkostnadspris.

Skicka din beställning inklusive storlek till 
kansli@ibl-inst.se

Visa att du är en
#stoltbiomedicinskanalytiker

KÖP IBL:S PIN
Pris: 60 kronor inklusive porto för IBL-medlemmar (priset är 100 kronor för 
icke-medlemmar). Skicka din beställning till kansli@ibl-inst.se

17 SEPTEMBER
Equalis användarmöte
Endokrinologi

22–26 SEPTEMBER
IFBLS 2018
Florens, Italien

8-9 OKTOBER
Diagnostikforum 
(samt postkonforens 
10 oktober)
Stockholm

11 OKTOBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser

12-13 OKTOBER
EPBS General Gover-
ning Body Meeting 
and Student Forum 
2018
Figueira da Foz, 
Portugal 

24 OKTOBER
Equalis användarmöte
Transfusionsmedicin

7 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Molekylärdiagnostik

13-15 NOVEMBER
Grundkurs i praktisk 
blodmorfologi
Falun

13 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Arbets- och lungfysio-
logi

14 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin

15 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi

20-21 NOVEMBER
Grundkurs  
blodparasiter
Jönköping

22-23 NOVEMBER
Grundkurs tarm- 
parasiter
Jönköping

27-28 NOVEMBER
Kurs i likvordiagnostik
Göteborg

28-30 NOVEMBER
Plasma- och urin- 
proteinmönster i 
klinisk diagnostik
Stockholm

11-12 DECEMBER
Kurs i transfusions-
medicin
Stockholm

12 DECEMBER
Kurs i urinsediment
Stockholm

2019

22 JANUARI 
Equalis användarmöte
Ekokardiografi

7 FEBRUARI 
Equalis användarmöte
Koagulation

12 MARS
Equalis användarmöte
Klinisk mikrobiologi

13 MARS 
Equalis användarmöte
Fysiologisk kärldiag-
nostik

14 MARS 
Equalis användarmöte
Hematologi

28 MARS 
Equalis användarmöte
Läkemedel och 
toxikologi

4 APRIL 
Equalis användarmöte
Klinisk immunologi

11 APRIL 
Equalis användarmöte
Proteinanalyser

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2018 
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T-SHIRTEN  

KOSTAR 100 SEK  

INKLUSIVE FRAKT  

OCH FINNS I  

STORLEKARNA  

S-XXL.

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV

Kommer  19 november



POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

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

Det första CE/IVD godkända testet för att detektera 
M genitalium och bestämning av azitromycinresistens

Detektion av makrolidresistens visar sig öka 
patientomhändertagandet. 1

Testning för makrolidresistens rekommenderas av internationella 
guidelines för Mycoplasma genitalium infektioner och för 
icke-gonokock uretrit. 1,2

Ref:
1. Jensen, M Cusini, M Gomberg. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections.
2. Horner PJ et al. 2016 European guideline on the management of non-gonococcal urethritis.
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