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Håll utkik efter vår webshop
En ny serie laboratorieprodukter. Perfekt för 
kliniskt bruk, universitet och forskning.
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LEDAREN

Söndag förmiddag. Strålande väder med klarblå himmel, fantastiska 
höstfärger och sol med frostbitet gräs. Den här årstiden beskriver många 
som en av de vackraste. För mig är hösten en mörkare tid och jag längtar 
bara efter vårens skira ljus och det första spirande gröna. På samma sätt 

som vi människor är olika och 
upplever våra årstider på olika sätt 
är även våra uppfattningar om vad 
som är viktigt i livet och arbetslivet 
olika. Mångfald berikar.  

Det leder mina tankar till våra 
diskussioner om vilken kompetens 

vården och laboratoriemedicin behöver i framtiden. Vården kommer att 
få en mer personcentrerad inriktning som kräver att man arbetar med en 
helhetssyn runt personen och inte bara ser den vårdbehövande som en 
patient. Hur kommer det att påverka laboratoriemedicin? Ska laboratorie- 
medicinsk kompetens närma sig vården och vara en tydlig partner eller 
kommer utvecklingen att gå mot en mer isolerad laboratorieverksamhet 
vars enda syfte är att leverera provsvar? Min vision är att biomedicinska 
analytiker tillsammans med övriga medarbetare inom laboratoriemedicin 
ska vara delaktiga som kunskapsbärare, informatörer, men även utvecklare 
av nya analyser och metoder i nära samarbete med den övriga vården. 

Biomedicinska analytiker med ansvar för att informera, utbilda och vara 
sakkunniga har en viktig roll. På Diagnostikforum presenterades tre olika 
sätt att arbeta närmare vårdgivarna; en svensk (Skåne), en dansk och en 
norsk modell. Alla modeller beskriver den viktiga insatsen som den bio- 
medicinska analytikern gör som kunskapsbärare och i akt av sin kompetens. 
Presentationer finns på www.diagnostikforum.se för dig som vill läsa mer.

Tekniken inom laboratoriemedicin fortsätter  
att utvecklas i allt snabbare takt. Det kommer 
att finnas stora, komplexa banautomationer 
och robotar vilket även ger nya arbetsupp- 
gifter för biomedicinska analytiker med ökat 
fokus på bedömning och tolkning. Den 
legitimerade biomedicinska analytikerns 
kompetens behövs både nära vården och 
inom forskningen med inriktning på utveck-
ling av nya analyser och metoder. En del 
kommer att tycka att arbetet i direkt samspel 
med vården är mest intressant medan andra  
kommer att rikta in sig på utveckling av  
metoder. Med andra ord, mångfald berikar.

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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Mångfald i arbetslivet berikar  

”Den legitimerade biomedicinska 
analytikerns kompetens behövs både 
nära vården och inom forskningen.” 
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VETENSKAPVETENSKAP

Ny metod för  

BIOBANKNING  
av prostata

Den nya tekniken för biobankning av prostatavävnad ökar chansen  
att hitta prostatatumörer i biobanksmaterial. 

Text: Jasenka Dobric

iobankning av tumörvävnad 
blir allt viktigare i både forsk-
ning och klinisk diagnostik 
och just prostatacancer är 
svårare att hantera än de 
flesta andra tumörformer. 
Därför har man på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna tagit 
fram en ny metod för biobankning 
av prostatektomipreparat.

Metoden där färsk prostatavävnad 
skivas med ett speciellt verktyg och 
fryses ned i -80˚C  bevarar vävnadens 
morfologi på ett bättre sätt än 
andra biobankningsmetoder. Bland 
annat framträder cellernas kärnor 
på ett tydligt sätt och det blir 
lättare att extrahera både DNA  
och RNA från vävnaden. 

– Biobanking av prostata är 
särskilt utmanande då det är svårt 
att identifiera tumörer makrosko-
piskt. Tack vare denna metod ökar 
chansen att hitta prostatatumörer, 
förklarar Jóna Guðjónsdóttir, leg. 
biomedicinsk analytiker på Institu-

tionen för onkologi och patologi 
vid Karolinska Institutet som vann 
pris för sin poster under IFBLS-
kongressen i Kobe, Japan. 

Den nya tekniken för biobanking 
testades på totalt tjugo prostatekto-
mipreparat och 155 frysta klossar 
snittades. Tack vare metoden är det 
nu möjligt att identifiera bland annat 
multifokal cancer och förstadier 
såsom PIN i biobanksmaterialet. En 
annan fördel är att man kan identi- 
fiera extraprostatisk växt och posi- 
tiva resektionsränder. Dock visade 
sig metoden vara mer tidskrävande. 

– Det tar lite längre tid att snitta 
materialet men chansen att hitta 
tumörer är väldigt hög. I 85 pro-
cent av fallen hittades prostatatu-
mörer, säger Jóna Guðjónsdóttir.

Metoden är i första hand avsedd 
för insamling av vävnad till forsk-
ningsändamål, men i framtiden är 
det möjligt att den även kan 
användas för provtagning för 
klinisk testning av tumörgenetik.

Jóna Guðjónsdóttir
Leg. biomedicinsk analytiker 
vid Karolinska Institutet vann 
Second Award-priset för sin 
poster under IFBLS världs- 
kongressen i Kobe, Japan.

B

Prostate cancer cells, SEM

Skivad och färgad biobanksmaterial.    
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Cat-S främjar bildningen av aorta- 
aneurysmer genom att öka den 
inflammatoriska cellmigrationen 
och proliferationen, apoptos av 
glatta muskelceller, angiogenes 
samt stimulera uttrycket av andra 
proteaser. Nivåerna av enzymet i 
plasman ökar signifikant vid akuta 
koronara syndrom (AKS) medan 
höga nivåer av Cat-S vid stabil 
angina kan indikera förekomst av 
vulnerabelt plaque.

Rahel Befekadu, leg. biomedi-
cinsk analytiker och doktorand vid 
Örebro universitet, har undersökt 
hur nivåerna av Cat-S i plasman 
hos patienter med akut ST-höj-
ningsinfarkt (STEMI) varierar före 
och efter en behandling. Behand-
lingen som dessa patienter genom-
gick för stenos var percutan 
coronar intervention (PCI).

Resultaten visar att nivåerna av 
enzymet är högst precis före behand- 
ling och att de sjunker snabbt ett 
par dagar därefter. De lägsta nivåerna 
av Cat -S uppmättes i prover tagna 

Nivåerna av CATHEPSIN S  
avslöjar inflammation i hjärtat 
Text: Jasenka Dobric

VETENSKAP

Rahel Befekadu 
är doktorand i biomedicin 
vid Örebro universitet och 
arbetar på Transfusions- 
medicin, Universitets-
sjukhuset Örebro. Hon 
tilldelades stipendium  
från IBL för deltagande  
vid IFBLS-kongressen i 
Kobe, Japan. 

tre månader efter genomgången 
behandling. 

– Resultaten pekar på att det finns 
ett direkt samband mellan nivåerna 
av cathepsin S och inflammationen 
i hjärtkärlen, säger Rahel Befekadu 
som presenterade sin studie på 
världskongressen för biomedicinska 
analytiker i Kobe i Japan. 

I framtiden kan detta få klinisk 
användning då man, med hjälp av 
ett blodprov hos exempelvis hög- 
riskpatienter, kan upptäcka en 
pågående inflammation i hjärtkärlen 
och förhindra hjärtinfarkt. 

– I dag använder man troponin 
som diagnostisk markör för att ta 
reda på omfattningen av skadan på 
hjärtmuskeln efter en hjärtinfarkt. 
Det finns därför ett intresse för nya 
markörer som kan förhindra 
hjärtmuskelskador. 

Enzymet cathepsin S är lysosomal 
proteas som utsöndras av bland 
annat makrofager vid inflamma-
tion och spelar en viktig roll i 
inflammatoriska och autoimmuna 

sjukdomar. I atherosclerotiska 
plaque bryter Cat-S ned elastin och 
kollagen vilket bidrar till destabili-
sering av denna. 

Studien omfattar totalt 130 
patienter som delades in i två 
grupper; en bestående av patienter 
med täppta kranskärl och en med 
patienter vars kranskärl inte var 
helt blockerade. Ingen skillnad i 
nivåerna av cathepsin S upptäcktes 
mellan de två grupperna. 

-I nästa studie måste vi ha en 
mycket större grupp av patienter 
för att bekräfta våra resultat och 
ännu bättre förstå orsakssambandet 
mellan cathepsin S och hjärtinfarkt, 
säger Rahel Befekadu.

Enzymet cathepsin S (Cat-S) utsöndras vid inflammatoriska 
processer i kroppen, inklusive hjärtinfarkt. I framtiden  
kan nivåerna av Cat -S i plasman avslöja en pågående  
inflammation i hjärtat. 

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

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

Bli medlem i Vårdförbundet! 
vardforbundet.se/medlem

SMS:A ”MEDLEM”
TILL 717 00 SÅ  
RINGER VI UPP DIG
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VÄRLDSKONGRESS 2016 

Biomedicinska analytiker från  

HELA VÄRLDEN  
samlades i Japan

I början av september hölls den 32:a världskongressen för biomedicinska analytiker i Kobe, Japan. 
Det är andra gången som Japan står värd för IFBLS världskongressen och i år var temat  

”International Innovation of Laboratory Medicine Basic and Advanced”. Närmare 2000 deltagare 
från alla världsdelar möttes för att utbyta erfarenheter och kunskap. Deltagarna bjöds  

på ett brett vetenskapligt program, utställningar, postrar och japansk kultur.

VÄRLDSKONGRESSEN I SIFFROR, 
ARRANGÖR  

DELTAGARE: 2196, varav cirka 1800 från 
värdlandet.  

LÄNDER: 34 länder och fem kontinenter 
representerade. 

PRESENTATIONER: 511 postrar och  
82 föredrag. 

UTSTÄLLARE: 86 

ARRANGÖR: International Federation
of Biomedical Laboratory Science 
(IFBLS) och Japanese Association of 
Medical Technologists (JAMT). 

SVERIGE PÅ KONGRESSEN: 11 deltagare 
och 7 postrar.

VÄRLDSKONGRESS 2016 



Norsk president och  
svensk vice president i IFBLS

Marie Nora Roald från Norge och Anne Berndt från Sverige har fått förtroendet  
att leda världsorganisationen för biomedicinska analytiker, IFBLS.

Text: Jasenka Dobric

ärldskongressens sista dag hölls val till IFBLS 
styrelse. Marie Nora Roald, senior rådgivare i 
den norska organisationen, NITO, valdes till 
ny president i IFBLS. Hon kommer nu att 
tillsammans med övriga styrelsemedlemmar 
arbeta med att påverka alla processer och beslut 

som rör biomedicinska analytiker internationellt.
– Det är ett väldigt spännande uppdrag och jag ser 

fram emot arbetet med den nya styrelsen. Vi ska 
försöka tydliggöra världsorganisationens uppdrag och 
använda både styrelsen och våra medlemmar för att 
samla vår kunskap i olika expertgrupper, säger Marie 
Nora Roald. 

I dagsläget har IFBLS en expertgrupp i mikrobio-
logi med bred kunskap inom ämnet. Den består av 
representanter från Afrika, USA och Europa.

Tanken är att fler expertgrupper med fokus 
på bland annat kvalitetssäkring och patient- 
nära analyser ska bildas så småningom. 

– Det kommer att ge oss bättre påverkans- 
möjligheter i samarbetet med Världshälso-
organisationen (WHO) när olika riktlinjer 
och dokument ska tas fram. Det är viktigt 
att biomedicinska analytikers perspektiv 
finns med i det arbetet redan från start, 
säger Marie Nora Roald. 

En annan viktig punkt på IFBLS 
agendan är den internationella yrkesklassi-
ficeringen, ISCO. International Standard 
Classification of Occupation placerar 
biomedicinska analytiker på en lägre 
kompetensskala som inte motsvarar den 
akademiska utbildningsnivån och kompe-
tenser hos yrkesgruppen. 

SVENSK EFTERTRÄDARE 
Marie Nora Roald påbörjade sitt styrelse-
uppdrag i IFBLS år 2014 då hon valdes in 
som president elect och har under den tiden 
förberetts till uppdraget att leda organisa-
tionen. Ny president elect i styrelsen är 
Anne Berndt, förbundsombudsman Vård-
förbundet och medlem i IBL:s Etiska 
kommitté. 

– Jag ser fram emot styrelsearbetet och 
att bidra till organisationen ur ett nytt 

perspektiv. IFBLS har kunnat öka styrfarten 
de senaste åren då organisationen har 
vidareutvecklats. Jag är särskilt intresserad 
av vidareutveckling av IFBLS:s samarbete 
med WHO, där man har börjat arbeta för 
personcentrerad och integrerad vård och 
var biomedicinska analytikers kompetens 
och bidrag behöver synliggöras. Även 
påverkansarbetet för korrekt ISCO- klassi-
ficering är viktigt, då det har tydlig påverkan 
på nationell lönesättning, säger hon. 

– Jag är väldigt glad över att Anne har 
fått en plats i styrelsen. Hon har erfarenheter 
från styrelsearbetet i den europeiska organisa- 
tionen EPBS och vi har starka nationella 
organisationer i ryggen. Det kommer att 
underlätta vårt uppdrag i IFBLS, säger 
Marie Nora Roald. 

Nästa världskongress för biomedicinska 
analytiker kommer att hållas i Florens, 
Italien, 22-26 september 2018. 

DE LEDER IFBLS 
Marie Nora Roald, 
Norge (president) 

Anne Berndt, Sverige 
(president elect) 

Tom Stowe, Kanada 
(past president) 

STYRELSELEDAMÖTER
Alba Marzo, Italien

Cathy Otto, USA

Alan Wainwright, 
Storbritannien 

Leila Florento,  
Filippinerna 

Hironori Katayama, 
Japan 

IFBLS - International Fe-
deration of Biomedical 
Laboratory Science är 
biomedicinska analyti-
kers världsorganisation 
som för närvarande har 
37 medlemsländer.

ANTIBIOTIKA- 
RESISTENS är temat 
för den internationella 
biomedicinska ana- 
lytikerdagen 2017–2018.

Marie Nora Roald, senior rådgivare i den norska  
organisationen, NITO, valdes till ny president i IFBLS.

Den nya styrelsen i IFBLS.
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VETENSKAP

Målet är minskad  
ANTIBIOTIKAANVÄNDNING

Minskad användning av antibiotika och bättre övervakning av förbrukningen på nationell  
nivå är målet i Japan, där resistensläget skiljer sig något från det i Sverige. 

Text: Jasenka Dobric

Enligt den nya nationella planen 
ska den totala förbrukningen av 
antibiotika minska med 33 procent 
år 2020 i Japan. Dessutom ska 
övervakningen samordnas så att 
den omfattar även livsmedelspro-
ducerande djur och miljö, utöver 
human- och djursjukvården.

En viktig pusselbit i arbetet mot 
minskad antibiotikaanvändning  
är det nationella övervaknings- 
programmet JANIS (Japan Noso-
comial Infections Surveillance) som 
organiseras av hälsodepartementet. 
Programmet infördes för sexton år 
sedan och tillhandahåller nationell 
statistik över vårdrelaterade infek-
tioner och antibiotikaresistens  

hos bakterier. Över 1 800 sjukhus 
deltar i programmet i dag och 
antalet ökar för varje år. 

LÅGT PENICILLINBRUK 
Siffrorna från 2012 visar att för-
brukningen av penicillin i Japan  
är betydligt lägre än i Sverige och 
många andra europiska länder.  
Å andra sidan är förbrukningen  
av makrolider, kinoloner och 
cefalosporiner högre i Japan 
jämfört med Sverige, vilket har 
resulterat i väldigt hög makrolid-
resistens hos S. Pneumoniae. 
Även i fråga om antibiotikaresis-
tens ser det annorlunda ut i Japan 

jämfört med Sverige. I Sverige har 
man sett en ökning av vankomycin- 
resistenta enterokocker (VRE) med 
77 procent till totalt 402 fall år 
2014. Den dominerande arten som 
utvecklar vankomycinresistens är 
E. Faecium. Men till skillnad från 
Sverige är vancomycinresistensen 
hos E. Faecium i Japan låg, där 
man överlag har ett lågt antal 
vårdrelaterade infektioner. 

Japan har även låg förekomst  
av karbapenemresistens hos  
Enterobacteriaceae. 

Källor: ECDS AMR Surveillance report 2012, Muraki Y 
et.al., Infection 2013;41: 415

Takanori Funaki, Keigo Shibayama och Kazuhiro Kamata 
arbetar med det nationella övervakningsprogrammet  

för antibiotikaresistens, JANIS.

FÖRSTA PRIS TILL NORSK POSTER I KOBE
Ina Haagensen från Folkehelseinstituttet i Norge vann postertävlingen 
under världskongressen för biomedicinska analytiker i Kobe, Japan.  
Med postern ”Salmonella identification by MALDI-TOF MS” vann hon 
tävlingen i konkurrens med totalt 511 postrar. 

Tillsammans med sina kollegor har hon testat om MALDI-TOF kan 
användas för identifiering av salmonella till artnivå. Resultaten visar att 
MALDI-TOF kan ersätta biokemiska tester vid typning av salmonella 
upp till genusnivå.

Ina Haagensen, vinnaren av postertävlingen 
i Kobe, Japan.

Foto: Svein Arild N
esje-Sletteng 
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De evakuerade samsas på små ytor i idrottshallar efter jordbävningar och tsunamier. 

17LABORATORIET  Nr 5 • 2016

Japanska biomedicinska analytiker i  

NATURKATASTROFOMRÅDEN
När jordbävningar och tsunamier drabbar Japan arbetar biomedicinska  
analytiker i katastrofområden med att minska förekomsten av djup  
ventrombos hos befolkningen. 
Text: Jasenka Dobric

apan är ett av världens mest jord-
bävningsdrabbade länder. Varje år 
registreras runt 1 500 lättare jordskalv 
och ungefär vart femte år drabbas 
landet av en kraftigare jordbävning. 

Senast i våras drabbades staden 
Kumamoto i södra Japan av en jordbävning 
med magnituden 6,5 på richterskalan  
samt flera efterskalv. Tusentals människor 
vårdades för sina skador och tiotusentals 
evakuerades från sina hem. 

FÄLTARBETE
Under världskongressen i Kobe visade
JAMT, (Japan Association of Medical 
Technologists), hur biomedicinska  
analytiker arbetar i katastrofområden.

Deras huvuduppgift är att screena de 
evakuerade för djup ventrombos (DVT), 
som har visat sig öka hos människor som 
tillfälligt tvingas bosätta sig på små ytor 
tillsammans med många andra, exempel-
vis i idrottshallar och bilar. Biomedicinska 
analytiker använder portabla ultraljuds-
maskiner vid undersökningar som även 
omfattar blodtrycksmätning och mätningar 
av D-dimer. 

Efter jordbävningen i Kumamoto 
undersöktes 2023 av de evakuerade inom 
loppet av en månad, varvid 183 fall av 
DVT upptäcktes.  

FLER KVINNOR DRABBAS AV DVT
Anledningarna till den ökade förekomsten 
av DVT är trångboddhet, minskad fysisk 
aktivitet, fysiska skador och dehydrering. 
Dehydrering hos de drabbade orsakas av 
bristen på rent vatten men även av att 
vissa begränsar sitt intag av vatten för att 
undvika användning av smutsiga toaletter. 
Det är också vanligare att kvinnor drabbas 
av DVT därför att kvinnor vistas mer 
inomhus medan män i större utsträckning 
deltar i röjningsarbetet. 

Screening för djup ventrombos i 
katastrofområden ökar medvetandet hos 
befolkningen om riskerna. Man har, tack 
vare insatserna, sett en minskning av 
DVT-fall som kräver sjukhusvård.

Som en del i preventionsarbetet delar 
hälsoteamen ut stödstrumpor samt instruerar 
hur man tar på och av sig dessa på rätt 
sätt. Hälsoteamen består av biomedicinska 
analytiker, sjuksköterskor och läkare.

J I januari 1995 drabbades 
värdstaden för världs-
kongressen, Kobe, av en 
omfattande jordbävning 
som uppmättes till 7,2 på 
richterskalan. Enligt de 
japanska mätinstru-
menten innebar det att 
jorden skalv 90 centimeter 
från sida till sida per 
sekund och nästan en 
halv meter upp och ner. 
Effekten blev 6 433 döda, 
43 177 skadade, 300 000 
hemlösa och 215 000 
förstörda byggnader. 
Kostnaden beräknades
till motsvarande  
773 miljarder kronor.

Redan ett år efter den 
kraftiga jordbävningen 
var Kobe nästan helt 
återuppbyggd. I dag 
är det enbart stadens 
minnesmärken som på-
minner om en av Japans 
största naturkatastrofer. 

Källor: JAMT:s 
utställning under IFBLS 
kongressen. ”Kumamoto 
Earthquakes thrombosis 
and Embolism Protection 
Project, Tami Yama-
moto”, ”Collaboration 
with Ishinomaki city in 
preventive measures 
and deep vein screening, 
Kayoko Abe”, ”Deep 
Venous Thromboembo-
lism Screening activities 
in Iwate prefecture, 
Hiroshi Chiba”.

Kyoko Kamata är en av många 
biomedicinska analytiker med 
inriktning mot klinisk fysiologi som 
har arbetat som frivillig i tsuna-
midrabbade områden i Japan. Till 
vardags arbetar hon på ett sjukhus 
i Morioka i norra Japan. 

VÄRLDSKONGRESS 2016 VÄRLDSKONGRESS 2016 



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

Labex Instrument erbjuder:

 » Installation och utbildning i handhavande
 » Förebyggande underhållsavtal för att 

säkerställa funktion och säkerhet
 » En välutvecklad serviceorganisation med 

leverantörsutbildade och certifierade 
servicetekniker

 » Lånecentrifug vid reparation för att undvika 
driftstopp

 » 3 års garanti på alla centrifuger 

 

  INSTRUMENT AB

Specialister på Centrifugering, Frystorkning
och vakuumcentrifugering/Indunstning

Vi kan centrifugering

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

Väntan är över
Sigma 2-7

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

Koaguleringstimer - automatisera din 
process för tex serumprover  

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

Soft Close - motoriserat lucklås med 
automatisk öppning efter centrifugering  

3-års garanti - vi litar på våra tyska 
kvalitetscentrifuger 

Praktiska multibägare - för alla vanligt 
förekommande provrör 
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Molek Diffsmear DS14 
 

Snygga diffutstryk snabbt och enkelt 
 

För mikroskop och bildanalyssystem 

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

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

Molek AB 

DIAGNOSTIKFORUM 2016 

I slutet av september samlades närmare 250 biomedi-
cinska analytiker i Örebro för den två dagar långa 
konferensen- Diagnostikfroum. Det vetenskapliga 
programmet innehöll block inom de flesta discipliner, 
workshops och nätverksträffar. 

Dagen innan arrangerades Ledarforum, där chefer 
och ledare inom laboratoriemedicin, tillsammans med 
utbildningsansvariga från universitet och högskolor 

samt representanter från fackföreningar, diskuterade 
kompetensförsörjning samt biomedicinska analytikers 
roll i framtiden. 

Diagnostikforum gick av stapeln för fjärde gången 
och arrangerades av Institutet för Biomedicinsk 
Laboratorievetenskap, IBL, i samarbete med Region 
Örebro Län och Örebro Universitet. 

Diagnostikforum 2016

LABORATORIET  Nr 5 • 201620

Föreläsningar från  

Diagnostikforum i Örebro som vi har  

fått tillåtelse att publicera hittar du på  

www.diagnostikforum.se

Vi kommer att uppdatera listan med fler 

presentationer allteftersom föreläsare  

godkänner publicering.

Foto:Samuel Westergren

Name: XN-9000 DI

Job: Efficient Analysis

Mission: Pathfinder

Name: Svetlana R.

Job: Medical Lab Technician

Mission: Guardian Angel

XN–SERIEN ÄR SYSTEMET FÖR DIG ...
när pålitliga hematologiresultat räknas. När ett effektivt arbetssätt är viktigt. Då förmågan att vara förberedd på 
framtidens behov gör ditt laboratorium framgångsrikt ... VARJE DAG

GIVING EVERYTHING. EVERY DAY. www.sysmex.se/xn
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på biomedicinska analytiker
Det krävs både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att säkra kompetensförsörjningen  

av biomedicinska analytiker. Bland annat behövs det bättre karriärmöjligheter, villkor och  
löneutveckling samt en nationellt reglerad specialistutbildning. 

Text: Jasenka Dobric 

llt fler arbetsgivare vittnar 
om bristen på biomedicinska 
analytiker och om svårigheten 
att rekrytera yrkesgruppen 
till hälso- och sjukvården. 
Under Ledarforum i Örebro 
diskuterade över hundra 

chefer inom laboratoriemedicin 
och klinisk fysiologi tänkbara 
lösningar och framtidens kompe-
tensförsörjning. 

En av huvudfrågorna för dagen 
var ”Vem gör vad på framtidens 
laboratorium?”. I dag finns det en 
del arbetsuppgifter som utförs av 
biomedicinska analytiker som kan 
utföras av andra yrkesgrupper, 
exempelvis undersköterskor, utan 
att man äventyrar patientsäkerhet 
och kvalitet. 

– Det gäller att se över de arbetsupp- 
gifter som utförs av biomedicinska 
analytiker och de kompetensbehov 
som verksamheten har. I dag finns 
det ingen samlad uppfattning bland 
chefer och ledare i vården om att 
man kan byta ut biomedicinska 
analytiker mot en annan yrkeskate-
gori utan att först se över vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras, 
säger Agneta Colliander, ordförande 
i IBL, biträdande verksamhetschef 
Laboratoriemedicin Örebro Län 
och initiativtagare till Ledarforum. 

För personer som bedöms ha snar- 
lik utbildning som biomedicinska 
analytiker erbjuder Linköpings 
universitet en ettårig kompletterings- 
utbildning som leder till biomedi-
cinsk analytikerexamen. Sedan 

starten för fem år sedan har 60 
studenter slutfört denna komplet-
tering som består av lika delar teori 
och verksamhetsförlagd utbildning. 

LOCKA MED FASTA TJÄNSTER 
I Jönköpings och Västerbottens län, 
där den akuta bristen främst har 
drabbat primärvården och de mindre 
länssjukhusen, har man riktat in sig 
på sistaårsstudenter på den biome-
dicinska analytikerutbildningen 
och erbjudit dem fasta tjänster. 

– Vi har i flera omgångar tittat 
på hur vi kan använda resurserna 
mer effektivt. Vi försöker också 
locka studenterna med fasta tjänster 
men nu har vi även bekymmer med 
att rekrytera till sjukhuslaboratorier, 

trots att vi är en utbildningsort, 
säger Hanna Odén Poulsen,  
tillförordnad verksamhetschef   
för Laboratoriemedicin i Region 
Jönköpings län.

ÖKAT INTRESSE FÖR  
UTBILDNINGEN NÖDVÄNDIG 
Enligt Universitetskanslersämbetets 
senaste rapport, Högskoleutbild-
ningarna och arbetsmarknaden, 
kommer antalet nyexaminerade 
biomedicinska analytiker de närmaste 
fem åren inte att kunna tillgodose 
rekryteringsbehovet. Det är fram-
för allt stora pensionsavgångar som 
orsakar bristen men det är även 
viktigt att öka intresset för utbild-
ningen bland blivande studenter.

Agneta Colliander menar att vi 
måste utgå från de rådande före-
ställningarna om välfärdssektorn 
bland unga människor. Välfärds-
sektorn förknippas med möjligheten 
att göra skillnad och hjälpa andra, 
trygg och säker anställning samt 
jämställdhet och mångfald. Däremot 
förknippas den inte med flexibla 
arbetstider, bra chefer och ledarskap, 
hög lön eller goda karriär- och 
utvecklingsmöjligheter. 

– Vi behöver jobba ännu 
hårdare för att skapa möjligheter 
till karriär och kompetensutveck-
ling för biomedicinska analytiker. 
Vi måste också bli bättre på  
att beskriva och marknadsföra 
jobben, säger Colliander. 

Lönen är en annan viktig aspekt 

A
Paneldebatt under Ledarforum-dagen, där bland annat fördelning av arbetsuppgifter  
och kompetensförsörjning diskuterades.

när unga människor ska välja 
utbildning. 
– Vi har ett samhällsproblem i att 
det skiljer miljoner i livslön mellan 
kvinnodominerade yrken och andra 
yrkesgrupper med motsvarande 
akademisk utbildning. Det påverkar 
naturligtvis möjligheten att locka 
nya medarbetare till vården, säger 
Ann Johansson, Vårdförbundets 
vice ordförande.

KARRIÄRMÖJLIGHET MED  
SPECIALISTUTBILDNING 
Ett sätt att skapa karriärmöjligheter 
och samtidigt möta den snabba ut- 
vecklingen inom laboratoriemedicin 
är att införa en nationellt reglerad 
specialistutbildning för biomedicin- 
ska analytiker, en fråga som IBL och 
Vårdförbundet driver tillsammans. 

– Det är avgörande att det finns 
en tydlighet när det gäller möjlig-
heten att utvecklas i yrket – det är 
där specialistutbildningen kommer 
in som en naturlig förläggning av 
grundutbildningen. Vi behöver även 
börja tänka i nya termer när vi orga- 
niserar arbetet på laboratorierna. 
En specialist-biomedicinsk analytiker 
ska kunna bidra i teamarbetet med 
andra yrkesgrupper och arbeta 
självständigt med problemlösning 
och utveckling, säger Mari Norgren, 
programansvarig för den biomedi-
cinska analytikerutbildningen vid 
Umeå universitet.

Agneta Colliander hoppas att 
diskussionerna under Ledarforum 
har gett deltagarna fler idéer om 
hur man kan tackla bemannings-
problematiken och verktyg inför 
det fortsatta arbetet. 

– Vi behöver fortsätta diskutera 
dessa frågor och redan nu finns det 
förslag om att göra en uppföljning 
under Vårmötet i klinisk kemi 
nästa år. 

Det finns sätt att motverka  

BRISTEN
DIAGNOSTIKFORUM 2016 
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Många bra föreläsare som Rut 
Norda, Norbert Lubenow och 
Per-Olof Forsberg föreläste om 
transfusionsmedicin under  
Diagnostikforum och de riktlinjer 
och det kvalitetsarbete som krävs 
för enheten.

Det slog mig under dessa 
föreläsningar att kvalitetsarbetet 
och kvalitetssäkringen som dessa 
föreläsare pratade om är ett viktigt 
område som många medlemmar 
tycker är en kvalificerad uppgift 
för en biomedicinsk analytiker. 
Medlemmarna ansåg att biomedi-
cinska analytiker har bäst kom- 
petens att i det kliniska samman-
hanget se och förstå vad kvalitets-
säkringen egentligen innebär.

I verksamheten märker jag att 
mina kollegor, yrkesverksamma 
biomedicinska analytiker, i det 
kliniska arbetet får stora skälvan 
när ett SWEDAC-besök närmar 
sig. Detta är någonting man måste 

tänka över. Varför kommer 
SWEDAC på besök? Vad är det 
egentligen de vill se i verksamheten?

Det SWEDAC vill se är en bra 
rutin där patientsäkerheten upp- 
rätthålls genom kvalitetskontroller 
och kvalitetssäkring. Detta är 
grunden, själva stöttestenen, för 
biomedicinska analytiker. Vi 
arbetar för patientens bästa, och  
vi vill ge analyssvar som vi med 
säkerhet kan säga är av bästa 
kvalitet och specificitet. Vi har ett 
etiskt förhållningssätt som innebär 
att vi ser personen och patienten 

bakom varje prov och analyssvar. 
Vi ser patientens behov och 
förutsättningar och kan sätta in 
det i ett sammanhang med prov-
svar och diagnos. Vi vill med bästa 
möjliga kvalitet kunna ta fram svar 
på vad som är fel, och vad man 
kan göra för att åtgärda detta.

Det är något jag är stolt över.

Kvalitet är A och O

”Vi arbetar för patientens bästa,  
och vi vill ge analyssvar som vi med 

säkerhet kan säga är av bästa  
kvalitet och specificitet.”

Jennifer Arnqvist
Leg. biomedicinsk analytiker 
& styrelseledamot IBL

Jennifer Arnqvist, leg. biomedicinsk analytiker och styrelseledamot i IBL  
om biomedicinska analytikers roll i kvalitetsarbetet.  

Text: Jennifer Arnqvist, leg. biomedicinsk analytiker & styrelseledamot IBL

Home of true innovators 

0300-358 50     www.ninolabinterior.se

Ninolaf® genomräckningsskåp
Olika typer av genomräckningsskåp att placeras i vägg för 
slussning mellan olika zoner. Finns tillgängligt i flera vari-
anter och storlekar – med automatiserad sprayfunktion för 
desinficering med aerosol eller slussning med HEPA filtrerad 
recirkulerande luft alternativt passivt utförande. Interlock för 
fullständig säkerhet i zongräns.

Ninolaf® Air Shower
Förhindrar att oönskade partiklar sprids in till ren zon eller 
ut från kontaminerad zon genom duschning i HEPA-filtre-
rad luft. Det är en fristående enhet som recirkulerar luften 
genom för- och H14-huvudfilter utan att påverka rummets 
ventilation. Kan konfigureras för olika typer av förfilter bero-
ende på behov. Dörrar med interlock för fullständig säkerhet 
i zongräns. Kan även fås i tredörrarsutförande. 

Ninolaf® LAF-enheter
Ninolaf erbjuder ett komplett program av 
kundspecifika LAF-enheter, exempelvis 
LAF-tak för kontrollerad renhet över t.ex. en 
fyllningsmaskin men även walk-in klass II-
enheter med kontrollerad miljö som dessutom 
skyddar såväl operatör som omgivning.
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Caroline Dahlström, styrelseledamot i 
IBL och medlem i nätverkets styrgrupp.

DIAGNOSTIKFORUM 2016 DIAGNOSTIKFORUM 2016 

Det var ett tjugotal biomedicinska 
analytiker som deltog på den årliga 
nätverksträffen för biomedicinska 
analytiker inom veterinärmedicin 
under Diagnostikforum. 

– Vi diskuterade bland annat 
informationsblad om biomedicinska 
analytiker som vi arbetar med att ta 
fram, informationsblad som riktar 
sig till djurägare och studenter, 
säger Caroline Dahlström, leg. bio- 
medicinsk analytiker och medlem  
i nätverkets styrgrupp. 

Deltagarna diskuterade också 
behoven av kompetensutveckling 
inom gruppen, samt karriärmöjlig-
heter. 

– Det finns svårigheter med att 
applicera karriärstegar framtagna  
i flera regioner för vår yrkesgrupp 

inom veterinärmedicin. Oftast 
finns det inte en lika tydlig uppdel-
ning bland arbetsuppgifterna på 
små laboratorier, säger hon. 

VAD ÄR VÄRDET AV ETT NÄTVERK FÖR 
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER INOM 
VETERINÄRMEDICIN? 
– Det är viktigt att vi delar våra 
kunskaper och erfarenheter med 
varandra, inte minst med tanke  
på att vi är liten grupp inom detta 
område. Ett bra exempel på utbyte 
är att vi kan hjälpa varandra med 
information om ny laboratorie- 
utrustning. Många biomedicinska 
analytiker som arbetar ensamma  
på olika kliniker har nämligen inte 
alltid möjlighet att utvärdera nya 

apparater, säger Caroline Dahlström. 
Under året har nätverket också 
arbetat med att ta fram innehållet 
till ett uppskattat veterinärmedicin- 
program under Diagnostikforum. 
Nästa år kommer den årliga nät- 
verksträffen att hållas på Statens 
veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Är du intresserad av att bli medlem  
i IBL:s nätverk för veterinärmedicin?  
Gå in och anmäl dig på ibl-inst.se  
Där hittar du även de senaste  
nyheterna från nätverket.

Nätverksträff veterinärmedicin
Biomedicinska analytiker verksamma inom veterinärmedicin arbetar 
ofta ensamma på laboratorier. Den årliga nätverksträffen ger dem en 
unik möjlighet att träffa kollegor från hela landet. 
Text: Jasenka Dobric 

Förståelse för och kunskap om andra 
kulturer har blivit allt viktigare i 
dagens globaliserade värld och inte 
minst på arbetsplatser. I Sverige 
pågår just nu satsning på snabbspår 
för biomedicinska analytiker, vilket 
ska hjälpa nyanlända att komma in 
på den svenska arbetsmarknaden. 

– Det är viktigt att vi diskuterar 
hur vi som handledare hanterar 
dessa situationer och lika viktigt är 
det att vi tänker till och kalibrerar 
våra tankar, säger Maysae Quttineh, 
leg. biomedicinsk analytiker och 
ansvarig för IBL:s handledarnätverk. 

Enligt World Values Surveys 
kulturella karta är Sverige det mest 
sekulariserade och individualistiska 
landet i världen. Det gäller därför 
att vara medveten om att människor 
från andra kulturer kan ha andra 
värderingar och syn på världen. 
Det kan handla om tidsuppfattning, 
könsroller eller klädkoder och vi 
behöver lära oss hur vi ska hantera 
detta. 

– Många gånger handlar det om 
inställning samt hur flexibel man är 

på arbetsplatsen. Jag tror att dessa 
frågor kommer att bli allt viktigare 
i framtiden. I till exempel USA och 
England använder man interreligiösa 
kalendrar och tänker mycket mer 
inkluderande, medan vi i Sverige 
fortfarande är lite ovana vid det.  
I en globaliserad värld kan man,  
i ganska hög utsträckning, hålla 
kvar vid sitt sätt att vara, säger 
Maria Karlsson, verksam vid 
Örebro Teologiska Högskola, som 
föreläste om kultur- och religions-
krockar under nätverksträffen. 

Deltagarna diskuterade också hur 
man ska vidareutveckla nätverket 
och vikten av bra handlednings-
strategi.

– Handledning av hög kvalitet 
är väldigt viktig under den verk-
samhetsförlagda utbildningen  
och där har vi även en chans att 
rekrytera ny personal till våra 
verksamheter. Vi kommer att 
fortsätta utveckla nätverket och 
planera utbildningar, inspirations-
föreläsningar och nätverksträffar, 
säger Maysae Quttineh.

Är du intresserad av att bli medlem  
i IBL:s nätverk för handledare?  
Gå in och anmäl dig på ibl-inst.se  
Där hittar du även de senaste nyheterna 
från nätverket.

KULTURKROCKAR INOM VERKSAM-
HETSFÖRLAGD UTBILDNING 
Hur kan man som studenthandledare bli bättre på att hantera 
eventuella kulturkrockar? Under Diagnostikforums nätverksträff 
för handledare fick deltagarna diskutera kulturmöten samt hur 
man kan undvika kulturkrockar.
Text: Jasenka Dobric

MARIA KARLSSONS BÄSTA 
TIPS FÖR ATT UNDERLÄTTA 
KOMMUNIKATION: 

• Bli medveten om dina egna fördomar 
och osäkerhet.

• Du kan behöva förklara med andra 
och kanske enklare ord. Be studenten 
upprepa om du tror att hon eller han 
inte förstår. Försök att skapa en trygg 
och positiv miljö.

• Samtala redan vid start om even-
tuella religiösa och ideologiska 
övertygelser och om de skulle kunna 
vålla problem i yrkesutövningen. 

• Om problem uppstår: våga ställa 
kritiska frågor utan att förolämpa. 

• Det finns möjlighet att ta hjälp av 
exempelvis imamer och präster för 
konstruktiva lösningar. 

   

Tel 040–32 12 70   www.menarinidiagnostics.se

Mätning av blodglukos och keton

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

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

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

CLEARED

1.  6 sekunders provtid för Glukos, 10 sekunder för Keton   
2.  CV% 2,4–3,6% i intervallet 2,2–31,7 mmol/l   
3.  Erbjuder ett konfi gurerbart handhavande samt en enkel Xpress-version

System för 
patientnära 

analyser

Foto: Sam
uel W

estergren 

Maysae Quttineh, styrelseledamot i IBL 
och ansvarig för handledarnätverk. 

Foto: Sam
uel W

estergren 
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Under Diagnostikforum i Örebro 
bildades officiellt en ny sektion 
inom IBL- Sektionen för Klinisk 
fysiologi. 

Sektionens mål är att utveckla 
och stärka ämnesområdet klinisk 
fysiologi där även nuklearmedicin 
och neurofysiologi ingår. 

– Vi pratar många gånger om  
att biomedicinska analytiker är en 
dold grupp och det gäller i ännu 
högre utsträckning för inriktningen 
klinisk fysiologi. Därför är det 
viktigt att vi börjar med att bygga 
upp ett nätverk av biomedicinska 
analytiker verksamma inom området 
och att vi tillsammans kan arbeta 
för att utveckla vår profession, 
säger Ali Illami, leg. biomedicinsk 
analytiker och styrelseledamot i 
den nybildade sektionen. 

Vidare kommer sektionen att 
arbeta med kompetensutveckling 
genom att bland annat arrangera 
kurser för biomedicinska analytiker 
med inriktning mot klinisk fysiologi. 

Styrelsen består av fyra ledamöter, 
alla med olika intresseområden och 
verksamma inom både landsting, 
universitet och privat sektor.

Fram till årsmötet i april utgör 
de en tillfällig styrelse och förhopp-
ningsvis får de förnyat förtroende 
av medlemmarna vid årsmötet. 

– Vi vill ha synpunkter, tankar 
och idéer om sektionens arbete och 
önskemål om kurser från medlemmar 
som är välkomna att kontakta oss, 
säger Andreas Malmgren, leg. 
biomedicinsk analytiker och 
sektionens ordförande. 

KLINISK FYSIOLOGI  
– ny sektion inom IBL 

SEKTIONENS INTERIMSSTYRELSE
Andreas Malmgren, Malmö, Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin, andreas.malmgren@skane.se
Ulrika Johansson, Umeå, Avdelningen för klinisk fysiologi, ulrika.johansson@vll.se
Anna Dieden, Malmö, Malmö Högskola, anna.dieden@mah.se
Ali Ilami, Stockholm, Globen Heart AB, aliilami68@gmail.com

Varje år delar IBL utmärkelsen ”Årets Biomedicinska 
analytiker” till en person som är värd att uppmärk-
sammas 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 till Årets Biomedicinska analytiker senast 
den 25 november. 

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

I dag när frågan om vem som gör 
vad på laboratoriet har blivit allt mer 
aktuell finns det ett behov av en 
samlad och översiktlig beskrivning 
av biomedicinska analytikers 
specifika kunskaper.

IBL har arbetat fram ”Kompe-
tensbeskrivning för legitimerad bio- 
medicinsk analytiker” som tydliggör 
yrkesgruppens kompetens och krav 
på yrkeskunnande. Den ska kunna 
användas som stöd inom professionen 

och även fungera som vägledning 
för arbetsgivare och lärosäten.

Dokumentet innehåller bland 
annat beskrivningar av kunskap 
och kompetensområden från grund- 
till forskarnivå och kan även utgöra 
stöd vid kompetensutveckling av 
biomedicinska analytiker. Vidare 
ska det bidra till att säkerställa 
kompetens för en god och säker 
vård samt att öka både hälso-  
och sjukvårdens och samhällets 

förståelse för professionens betydelse.
Kompetensbeskrivningen har 

tagits fram av styrelserepresentanter 
samt representanter från IBL:s 
Vetenskapliga råd och bygger på ett 
konsensusförfarande på nationell 
nivå.

Kompetensbeskrivning för biomedicinsk  
analytiker finns att ladda ner på IBL:s 
webbsida http://ibl-inst.se

KOMPETENSBESKRIVNING FÖR BIOMEDICINSKA ANALYTIKER KLAR

PÅ IBL:S AGENDA PÅ IBL:S AGENDA

NOMINERA ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER

HAR VI RÄTT 
MAILADRESS  
TILL DIG? 
Har du flyttat  
eller har vi en gammal 
mailadress till dig?

Du uppdaterar dina 
kontaktuppgifter 
enklast via  
http://ibl-inst.se 
eller genom att skicka 
ett mejl till oss på 
kansli@ibl-inst.se 

@

Ulla Johansson mottar utmärkelsen Årets Biomedicinska analytiker 
av IBL:s ordförande Agneta Colliander. 
Foto: Samuel Westergren



LABORATORIET  Nr 5 • 201630 31LABORATORIET  Nr 5 • 2016

KURSERKURSER

HÅLL UTKIK  
EFTER KOMMANDE  

KURSER PÅ  
IBL-INST.SE

PLASMAPROTEINER OCH 
URINPROTEINMÖNSTER  
I KLINISK DIAGNOSTIK

PROGRAM Se http://ibl-inst.se
DATUM 1-2 februari, 2017
PLATS Aros Congress Center, Västerås
PRIS 7 500 kr. Medlem i IBL 6 500 kr. 

Kursen syftar till att ge biomedicinska analytiker som arbetar med drog- 
analyser en fördjupad kompetens inom området och kommer att beröra 
hela analysprocessen från provtagning till ackreditering. Vi börjar med ge-
nomgång av GC-MS, LC-MSMS. Sedan följer teori om droger i samhället 
och internetdroger, preanalytiska faktorer, drogers effekter på hjärnan, 
dopning och kosttillskott, alkoholmetabolism och alkoholmarkörer samt 
kvalitet och ackreditering. Om möjligt kommer vi även att besöka drog- 
laboratoriet i Örebro.

DROGANALYSER  
– från provtagning  

till ackreditering

PROGRAM Se http://ibl-inst.se 
FÖRELÄSARE Gunilla Karlsson,  
Linda Delin, Kurt Skårberg med flera
DATUM Februari 2017
PLATS Universitetssjukhuset Örebro, 
Örebro
PRIS 6 200 kr. Medlem i IBL 5 200 kr.

Kursen riktar sig till biomedicinska 
analytiker och andra yrkesgrupper 
som utför och tolkar proteinelek-
trofores och vill höja sin kompe-
tens inom området. Den består av 
en teoretisk del som bland annat 
berör proteinfraktioner i plasma 
och urin, metoder och bedömning-
ar samt en praktisk del med 
övningar och genomgång av fall.

Kvalitetsdag i Stockholm.

IBL:S KURSER 
Under det gångna året har IBL arrangerat totalt 12 kurser för  
biomedicinska analytiker inom olika discipliner och en nationell konferens; Diagnostikforum. 

Ett av IBL:s verksamhetsmål är att bidra till kompetensutvecklingen hos yrkesverksamma  
biomedicinska analytiker och vi arbetar med att ständigt kunna erbjuda ett brett utbud av  
kurser som matchar väl dagens behov av kompetensutveckling inom alla discipliner. 

Kontakta oss gärna om du har önskemål om kurser på kansli@ibl-inst.se

Fördjupningskurs i tarmparasiter, Göteborg.

Kurs i transfusionsmedicin, Umeå. Kurs i kemikaliehantering, Göteborg. Kurs i avancerad cellmorfologi, Falun. 



”Vilka risker och missförhållanden  
ska rapporteras?”
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ETIKETIK

Känslan som barn att uppleva att 
någon var en skvallerbytta eller att 
själv bli anklagad för att vara en, i 
försmädlig ton med pekande fingrar, 
kommer nog många av oss ihåg. 
Det spelade inte så stor roll om det 
var för att någon hade sprungit och 
hämtat en lärare om slagsmål upp- 
stod på skolgården eller om ens 
lillasyster berättade för föräldrarna 
att man hade tilldelat sig själv extra- 
läsk vid den millimeterrättvisa del- 
ningsövningen med en 33 cl-flaska. 
Att bli kallad skvallerbytta eller att 
ha att göra med en, var helt enkelt 

Skvallerbytta bing bång!
Text: Anne Berndt, förbundsombudsman Vårdförbundet och medlem i IBL:s Etiska kommitté

starkare skydd för visselblåsare. 
Lagen som träder i kraft 1 januari 
2017, ska ge ett särskilt skydd mot 
repressalier för anställda, både tills- 
vidareanställda och inhyrda, som 
slår larm om allvarliga missförhål-
landen. Det finns redan idag skydd 
för den som slår larm, men det ska 
förstärkas genom att arbetstagare 
som utsätts för en repressalie av sin 
arbetsgivare får rätt till skadestånd. 
Förutsättning för att lagen ska  
tillämpas är att det rör sig om all- 
varliga missförhållanden i arbets-
givarens verksamhet. Den nya 
lagen ska inte påverka det skydd 
som kan finnas på annan grund.

2012 skrev Danske Bioanalytikere 
nr 11/12 (tidningen för de danska 
biomedicinska analytikerna), om 
en erfaren forskningsbioanalytiker 
som slog larm om situationen på 
sin arbetsplats. Antalet doktorander 
hade ökat, på bekostnad av bioana-
lytiker som det föreföll, och detta 
kombinerat med doktorandernas 
bristfälliga kunskapsnivå rörande 
histoteknik och cytologi, så kunde 
hon iaktta att forskningskvaliteten 
på det doktoranderna producerade 
inte var gott nog för att ge korrekta 
resultat. Felaktiga resultat och resurs- 
slöseri åberopade bioanalytikern 
och flera av hennes kollegor. Men 
utan att få gehör. Året efter hade 
hon gått i pension och då Danske 
Bioanalytikere kontaktade de 
personer som bioanalytikern 
refererat till året innan, så hade de 
inget mer att säga. Problemet var 
”löst”.

Kanske var inte situationen på 
det danska forskningslaboratoriet 
av slaget allvarligt missförhållande  
i lagens mening. Men kanske är det 
inte så lätt att sätta ord på vad det 
är som föregår när situationen är 

FAKTA
Visselblåsare – sanningssägare, benämning 
på person som säger ifrån, ofta till mass-
medier eller kontrollorgan, om den upp- 
täcker oegentligheter (sådant som är 
olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndig- 
heter, företag eller samhället i övrigt.

KÄLLOR
Nationalencyklopedin, visselblåsare. http://
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
visselblåsare (hämtad 2016-10-31)

Läs mer om den nya lagen som ska ge 
starkare skydd för visselblåsare. http://
www.regeringen.se/rattsdokument/
proposition/2016/03/prop.-201516128/

REFERENS
http://mags.datagraf.dk/dbio/35/ 
http://www.dbio.dk/fag-og-viden/
fagbladet-Danske-Bioanalytikere/
tidligerenumrepdf/Documents/2013/Blad%20
nr.%208%20-%202013.pdf 

om man skulle använda sig av 
visselblåsartjänster så vänder man 
sig inte till medier, och omfattas 
därmed inte av meddelarskyddet.

Det krävs en hel del av den som 
vill påtala felaktigheter och brister 
på sin arbetsplats. Om det är frågan 
om allvarliga missförhållanden så 
är det kanske lättare att agera, men 
den bedömningen är kanske inte 
helt enkel att göra. Mod och civil- 
kurage är etiska egenskaper. Som 
hälso- och sjukvårdspersonal har 
man ett regelverk att följa. Som 
biomedicinsk analytiker en yrkes-
etisk kod att förhålla sig till.  
Med det i ryggen och med det 
samhällsuppdrag biomedicinska 
analytiker har i åtanke, så  
får vi förhoppningsvis det  
mod och civilkurage vi  
behöver om vi en  
dag skulle behöva  
blåsa i visselpipan.

inte kul. Den som skvallrar gör det 
sällan ur ett etiskt eller moraliskt 
perspektiv, möjligen moralistiskt 
perspektiv, men det är något annat.

Antydan till samma känsla 
kunde ibland uppstå vid avvikelse-
rapportering då jag arbetade på 
laboratorium. 
Inga namn 
angavs i avvi-
kelsesystemet, 
men för att få 
till felspårningen, 
komma till 
rätta med vad som hade gått fel, 
innebar ibland en del efterforsk-
ningar. ”Är det du eller var det hen 
som hade den placeringen?” ”Kan 
du bara ha räknat antal px fel eller 
noterat fel siffra på remissen?” Att 
felspårning och avvikelsehantering 
ingår i kvalitetssäkringen hindrade 
inte att känslan av att vara skvaller-
bytta svepte förbi.

Som hälso- och sjukvårdspersonal 
har biomedicinska analytiker en 
författningsreglerad skyldighet att 
rapportera vårdskador, risker för 
vårdskador och avvikelser till vård- 
givaren. I yrkesetisk kod för biomedi- 
cinska analytiker anges att den  
biomedicinska analytikern ansvarar  
för att respekten för professionen 
upprätthålls genom att agera med 
ärlighet, integritet och pålitlighet, 
ingriper om missförhållanden i 
vården/verksamheten äventyrar 
människors hälsa eller miljö och  

är öppen för kritisk granskning av 
sin yrkesutövning.

När man skriver på ett anställ-
ningsavtal så följer en lojalitetsplikt 
som arbetstagare är bundna av 
gentemot sin arbetsgivare. Denna 
plikt innebär att anställda inte får 

vidta åtgärder 
som kan komma 
att skada eller på 
annat sätt för- 
svåra arbetsgi-
varens verksam-
het. Arbetstaga-

ren är skyldig att sätta arbetsgivarens 
intresse framför sitt eget och 
undvika situationer där hen kan 
komma i pliktkollision.

Hur blir det då om man behöver 
rapportera risker eller missförhål-
landen? Vilka risker och missför-
hållanden ska rapporteras? Hur ska 
man veta hur man bäst hanterar det 
man är skyldig att göra, i relation 
till lojalitetsplikten? Lagen skyddar 
när man anmäler allvarligt missför-
hållande, sådant ”som skäligen kan 
misstänkas avse brott på vilket 
fängelse kan följa, eller därmed 
jämförliga förhållanden”. Men vad 
som ger fängelse är inte enkelt att 
veta som enskild anställd och kanske 
väljer man då att avstå från att larma. 
Kanske är inte heller alla brister 
och felaktigheter av den storleks-
ordningen, vad gör man då?

Regeringen beslutade i våras om 
förslag till en ny lag som ska ge 

diffus, när man får ett avfärdande 
bemötande när man vill lyfta något 
som inte känns rätt. De fyra vissel- 
blåsarna i fallet Macchiarini på 
Karolinska fick kämpa mot hot om 
polisanmälan och uppsägning då 
de försökte larma om fusk rörande 
Macchiarinis luftstrupsforskning 
redan 2013. Trots att de kunde 
lägga fram bevis för sin anmälan.

Det finns i dag företag som 
tillhandahåller visselblåsartjänster,  
i syfte att upptäcka oegentligheter 
tidigt. System för uppgiftslämning 
och ”professionell” mottagare av 
informationen och möjlighet till 
utredning av uppgifterna. Tjänsten 
skulle ge anställda en möjlighet att 
helt anonymt anmäla felaktigheter 
till en utomstående part och då 
tror man att chansen för att detta 
sker ökar. Den som jobbar inom 
offentlig verksamhet har meddelar-
skydd, vilket betyder att arbetsgivaren 
inte får efterforska eller bestraffa 
den som talat med medier. Men 
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IBL KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2016 & 2017 

2016

24 – 25 NOVEMBER 
IBL-kurs 
Kurs i molekylär- 
biologisk diagnostik 
Jönköping 

8 DECEMBER
IBL-kurs 
Kurs i urinsediment 
Stockholm 

2017

26 JANUARI 
Equalis  
användarmöte
Ekokardiografi
Stockholm

1 – 2 FEBRUARI 
IBL-kurs 
Plasmaproteiner och 
urinproteinmönster  
i klinisk diagnostik 
Västerås

16 – 17 FEBRUARI
Equalis användarmöte 
Koagulation
Arlanda

FEBRUARI
IBL-kurs
Droganalyser – från 
provtagning till 
ackreditering 
Örebro 

9 – 10 MARS 
Equalis användarmöte
Hematologi
Arlanda

14 MARS 
Equalis användarmöte
Medicinsk mikrobio-
logi
Stockholm

BESÖK IBL PÅ WEBBEN OCH FACEBOOK

IBL-INST.SE

FACEBOOK  
IBL – Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap

NÄSTA NUMMER AV LABORATORIET 
KOMMER 6 FEBRUARI 2017

God Jul  
och  

Gott nytt år 
ÖNSKAR VI PÅ IBL

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
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POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

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

Ingen DNA extraktion
Inga manuella pipetteringssteg
Snabbt resultat inom 3 timmar

  Få resultat direkt från fecesprovet
  på en och samma dag

  EntericBio realtime® 

  För mer information kontakta Diagen

  Patogenpaneler för detektion av:
  Salmonella

  STEC

  Shigella

  Campylobacter

  Cryptosporidium

  Giardia

  Yersinia

  Entamoeba

  Vibrio

Diagentec_EntericBio_annonse.indd   1 20.10.2016   20.41


