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LEDAREN

Fantastiska höstdagar med sol och värme så sent på året. Vid den här 
tiden brukar första snön redan kommit och legat kvar en tid här i 
Örebro. Men det är inte som det brukar. Jag var till och med i skogen 
och plockade trattkantareller häromdagen. Kanonfina. 

Vi ser fram emot ett år av spännande möten, bland annat Diagnostik-
forum i Stockholm. Program och tema börjar ta form. 

Senaste nytt om specialistutbildning är att en motion lämnats in av 
riksdagsledamot Lena Asplund om behovet av specialistutbildning. Vi 
har även kontakt med arbetsgivarorganisationen SKL för att få status på 

det partsammansatta arbetet att utreda 
behovet av specialistutbildning. Det är 
svårt att ha tålamod när jag sett behovet 
i så många år och vet att verksamheterna 
kommer sakna kompetens. Men allt rår 
man inte över tyvärr.

IBL får Sveriges biomedicinska 
analytiker att växa – en profession som 
gör skillnad. När styrelsen enades om 
visionen kände vi att vi landat. Det är 
precis det här vårt gemensamma arbete 

för yrket ska handla om. IBL ska aktivt påverka på alla sätt för att specia-
listutbildning ska bli verklighet, en kursverksamhet som anpassats efter 
verksamheternas behov ska finnas och kontinuerligt utvecklas.  
Vi ska i alla sammanhang berätta vad biomedicinska analytiker gör.  
De flesta diagnoser stödjer sig på provsvar som biomedicinska analytiker  
analyserat och tagit ansvar för. Vi behövs.

Biomedicinska analytiker har många intressanta möjligheter.  
Förutom specialist inom professionen kan man ta steget till forskning 
eller utbildningsverksamhet. Eller varför inte bli chef, vägarna är öppna. 

Jag träffar dagligen studenter och hoppas de  
ska få många givande år i vårt spännande yrke, 
möjlighet till kompetensutveckling, bra karriär-
vägar och vara efterfrågade. 

Jag önskar alla biomedicinska analytiker en 
riktigt god jul och gott nytt år och ser fram emot 
vårt fortsatta gemensamma arbete för  
vårt fantastiska yrke.

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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olorectal cancer (CRC) is 
defined as a cancer appea-
ring in colon or in the 
rectum of the large intestine 
and 80 % of the individu-
als diagnosed with CRC 

are 65 years or older (1). In Sweden, 
CRC is the third most common 
form of cancer and in 2014 ap-
proximately 6 300 individuals were 
diagnosed with CRC (2) while 2 500 
patients passed away due to their 
cancer (1). Some of the symptoms 
that may indicate the presence of 
CRC are blood in the stool, weight 
loss, tiredness and anemia (2, 3). 
Even though most cases of CRC 
arises sporadically certain risk 
factors such as life style, heritabi-
lity, presence of previous colonic 
polyps and age are also associated 
with the risk of cancer develop-
ment (1, 3). In the clinic diagnosis 
of CRC is based upon results from 
colonoscopy or sigmoidoscopy and 
biopsies from patients with CRC 

associated symptoms (4). Also, 
blood levels of carcinoembryonic 
antigen (CEA) may be of support 
in preoperative staging of CRC 
and in the planning of surgery  
(5), which is the main treatment 
option for CRC. After surgery the 
tumour biopsies are examined by 
pathologists, that establishes the 
stage of the tumour (TNM stage 
I-IV), which is the basis for choice 
of treatment and follow-up of the 
patients decided by a multidisci-
plinary group of clinicians (2, 5). 
Still, among patients with TNM 
stage II and III CRC that have 
undergone intended curative 
surgery, 20-60 % would be at  
risk of cancer recurrence (3).

A BIOLOGICAL MOLECULE
The term “biomarker” refers to  
a biological molecule found in 
blood, in other body fluids, or  
in tissues that is either a sign of 

normal or abnormal processes, or 
of a condition or a disease, or even 
of responses of therapeutic inter-
vention (6). The search for bio-
markers is of importance for esta- 
blishing early diagnosis, prognosis 
and prediction of individualized 
treatment for the patients (1). At 
Länssjukhuset Ryhov in Jönköping 
a group of researchers have since 
1996 focused on finding new 
possible diagnostic and prognostic 
biomarkers for CRC. So far the 
CRC project has produced more 
than 40 research publications and 
has a cohort of >500 CRC patients. 
The CRC project is mainly a colla-
boration project between the Depart- 
ment of Laboratory Medicine and 
the Department of Surgery, Region 
Jönköping County and the 
University of Jönköping. The 
project has also external partners 
from the University of Linköping, 
Karolinska Institute in Stockholm, 
Karolinska University Hospital in 

Stockholm and Vietnam National 
University. At the end of 2012 the 
researchers of the CRC project 
started to extend the clinical 
significance of their research. By 
collecting clinical covariates from 
the patients’ medical records, further 
knowledge between laboratory 
results and their possible associa-
tion with CRC disease progression 
and survival was established. 

GENETIC VARIANTS
Single nucleotide polymorphisms 
(SNPs), also named genetic variants, 
are single base-pair positions located 
within different genes that differ 
from one individual to another 
and can easily be analyzed in DNA 
extracted from blood samples. In 
cancer, SNPs are thought to play  
a role in individual variation in 
susceptibility to the cancer, in which 
certain tumour SNPs may predis-
pose patients to a worse prognosis 
and their identification can be help- 
ful in finding patients that are at a 
higher risk of developing a disease 
or even recurrence of the disease 
after treatment (7).The CRC project 
have focused on several SNPs among 
genes that may be of relevance in 
regard to CRC and so far SNPs 
from the  CD93- and the PLA2G4C 
gene have been found to be of  
possible clinical relevance (8, 9).

SEVERAL DISORDERS
The CD93 gene has been shown 
to be involved in several disorders 
as well as in several cancer forms 
and to be involved in the formation 
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of tumour vessels (10) enabling 
spread of tumour cells. A SNP of 
CD93, rs2749817, has previously 
been associated with the risk of 
developing breast cancer (11). The 
researchers in Jönköping studied 
the association of the genotypes of 
rs2749817 and survival among 356 
CRC patients. They found that 
the T/T genotype of this SNP was 
predominantly seen among CRC 
patients with spread cancer (TNM 
stage IV). Using immunohisto-
chemistry the researchers found  
an increased expression of CD93 
located to vascular endothelial cells 
surrounding blood vessels of the 
tumour tissue. When measuring 
the tissue protein levels, the 
tumour tissue lysate levels of the 
CD93 protein were 20 % higher 
among patients carrying the T/T 
genotype. This observation may 

indicate that tissue expression of 
CD93 might be an important 
histological marker for further 
investigation. Most importantly, 
the T/T genotype was found to be 
associated with disseminated 
cancer at diagnosis and an in-
creased risk of cancer recurrence 
after radical surgery (figure 1), 
which suggests a lower resistance 
to the dissemination of tumour 
cells and a reduced ability to control 
metastasis. This lead to the belief 
that the T/T genotype of SNP 
rs2749817 of CD93 might be a 
potential marker related to severe 
tumour disease and spread, even  
at time of diagnosis (8).

HIGHER RISKS
Another SNP, rs1549637, of 
PLA2G4C was investigated among 

FIGURE 1 Kaplan-Meier curve describing disease-free survival estimates among CRC patients in TNM stage I-III after 
surgery to C/C (middle blue line), C/T (upper red line) and T/T (lower green line) genotypes of SNP rs2749817 of the CD93 
gene, P = 0.047
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381 patients (9). The function of 
PLA2G4C in relation to cancer is 
still not fully understood but it 
seems to be involved in breast 
cancer cell invasion (12). The 
researchers of the CRC project 
found that the patients carrying 
the A allele of SNP rs1549637 were 
at higher risk of CRC-specific mor- 
tality. Among patients diagnosed 
with TNM stage II CRC patients 
carrying the A allele of rs1549637 
had a poor prognosis and were at 
higher risk of CRC-specific mor- 
tality (figure 2). Also, the A-allele 
was found to be a potentially 
stronger predictor for CRC-specific 
mortality in TNM stage II than 
the conventional risk factors used 
in clinical practice for selecting 
TNM stage II patients for adjuvant 
treatment such as T4 growth, poorly 
differentiated tumour, or elevated 

CEA levels (9), which all have weak 
prognostic characteristics (13). This 
indicated that the A allele of the 
PLA2G4C associated SNP may be 
an important tool in distinguishing 
TNM stage II CRC patients that 
would benefit from a more com-
prehensive follow-up and adjuvant 
treatment. In order to validate the 
published data, the SNP rs1549637 
of PLA2G4C is currently being 
evaluated in a larger CRC patient 
cohort in collaboration with the 
Department of Molecular Medi-
cine and Surgery, Karolinska 
Institute in Stockholm.

The blood is a feasible source in 
the search for biomarkers since it 
require a less invasive form of 
sampling rather than taking bio- 
psies. By centrifugation, measure-
ment of cytokine level (cytokines, 

Renate Slind Olsen
Legitimerad biomedicinsk 
analytiker vid klinisk patologi, 
Länssjukhuset Ryhov, Region 
Jönköpings Län, Post Doc 
vid Centre for Translational 
Microbiome Research, Karo-
linska Institutet. Disputerade 
Juni 2017 med doktorsav-
handlingen ”Circulating and 
genetic factors in colorectal 
cancer – Potential factors 
for establishing prognosis?

chemokines and interleukins)  
can be performed. Cytokines are 
proteins produced by white blood 
cells as well as cancer cells. In 
cancer the cytokines assists the 
tumour cells in strengthening their 
invasive abilities by increasing 
their movements resulting in 
spread of the cancer to other 
organs such as  liver and lungs (14). 

INFLAMMATORY FACTORS
In a recently published article from 
the CRC project, 40 cytokines 
defined as inflammatory factors 
were analyzed in plasma from 174 
CRC patients using a commercial 
available Luminex kit. The measu-
red cytokine levels were divided 
into tertiles defined as low-, middle- 
or high levels (pg/mL) and the 
results were interpreted in regard 
to survival (figure 3) and CRC 
associated clinical covariates. The 
researchers found that higher 
tertile levels of the inflammatory 
factors, CCL1, CCL20, CX3CL1 

and IL-4, were all shown to be 
associated with increased risk of 
both total- and CRC-specific 
mortality after adjustments for 
clinical covariates such as age, 
radical surgery, TNM stage, 
preoperative- and adjuvant treat-
ment. This was even observed 
among CRC patients with good 
oncological prognosis such as 
TNM stage I. This result may 
indicate that the worse prognosis 
associated with increased inflam-
matory levels may be a more 
general phenomenon and not 
directly related to the cancer 
disease. It may reflect an expres-
sion of a fragile patient. More inte-
restingly, higher tertile levels of 
inflammatory factors TNF-α and 
CCL24 were exclusively associated 
with CRC-specific mortality after 
adjustments for the mentioned 

clinical covariates. Both factors 
have previously been demonstra-
ted in CRC, in which both 
CCL24 and TNF-α have been 
associated with poor prognosis in 
CRC (15, 16). Still, little is known 
regarding plasma levels of these 
inflammatory factors in relation to 
CRC-specific mortality. These 
results may indicate that by 
comparing longitudinal levels of 
TNF-α and CCL24 before and 
after surgery one may reveal 
insights into their possible role as 
markers for recurrence of the 
disease and prognosis. They may 
also be possible markers useful in 
minimizing the need of follow-up 
of patients with methods that are 
cumbersome, costly or with a high 
burden for the patients such as 
colonoscopy, sigmoidoscopy and 
biopsies (17).  

Summarized, the results from the 
presented published articles from 
the CRC project in Jönköping 
indicate that the examined circula-
ting and genetic factors, CD93, 
PLA2G4C, TNF-α and CCL24, 
may be of importance in CRC 
progression and may be of clinical 
value together with TNM stage in 
establishing CRC prognosis (8, 9, 17).
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FIGURE 2 Kaplan–Meier curve describing CRC-specific survival estimates among CRC patients in TNM stage II after 
surgery to A/A and A/T (lower red line) and T/T (upper blue line) genotypes of SNP rs1549637 of the PLA2G4C gene, 
P = 0.002

Su
rv

iv
al

  

0 2 4 8 6 10 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

CCL1 

Years 

P=0.005 

FIGURE 3 Kaplan-Meier curve of CCL1 as an example 
of an inflammatory factor significant for CRC-specific 
mortality, Upper blue line; lowest tertile levels in pg/mL; 
middle green line: middle tertile levels in pg/mL; lower 
yellow line: highest tertile levels in pg/mL
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illgången, eller bristen, på 
arbetskraft redovisas med ett 
bristindex som kan anta ett 
värde mellan 1 och 5. Ju högre 
siffra desto större efterfrågan 

på arbetskraft och följaktligen mindre 
konkurrens om jobben. Balans 
mellan tillgång och efterfrågan sägs 
råda vid index mellan 2,90 och 
3,29. Det högsta spannet, 4,01 till 
5,00 etiketteras med ”mer påtaglig 
brist/liten konkurrens om jobben”. 
I den senast publicerade prognosen: 
Var finns jobben – första halvåret 
2018 har biomedicinsk analytiker 
ett bristindex på 4,53.

BALANS FRAM TILL 2012
Backar vi till den förra prognosen 
som kom ett halvår tidigare låg 
motsvarande siffra på 4,01 och 
även om den senaste ökningen ser 
dramatisk ut så är den ungefär i 
linje med de senaste årens utveck-
ling för yrket.

– Det rådde balans fram till 2012, 
och sedan har det sakta men 

kontinuerligt stigit. Det är tydligt 
hur en befolkningsökning och en 
åldrande befolkning driver efter-
frågan på biomedicinska analytiker, 
säger Annelie Almérus, analytiker 
på Arbetsförmedlingen, om utveck- 
lingen för tillgången på biomedi-
cinska analytiker.

I prognosen går det att läsa att 
”Bristen på utbildad arbetskraft är 
störst inom landstingen där den 
legat på en konstant hög nivå under 
flera års tid och i stort sett samtliga 
sjukvårdsinstitutioner rapporterar 
om rekryteringssvårigheter”, och 
biomedicinska analytiker har 
sällskap av sjuksköterskor, läkare 
och barnmorskor högt upp på 
listan över bristyrken.

ATT TILLHÖRA ETT BRISTYRKE
Insikten om att tillhöra ett bristyrke 
skulle kunna innebära ett bättre 
förhandlingsläge, och just löneut-
veckling är en sak som Arbetsför-
medlingen frågar om i arbetet med 
prognosen. Men det syns ingen 

tydlig utveckling inom befintliga 
tjänster. 

– Den löneutveckling som sker 
är när människor byter jobb, 
särskilt inom IT kan man ganska 
tydligt se en uppåtgående spiral. 
Landstingens avtal med varandra 
om att inte konkurrera om samma 
arbetskraft hämmar ju den utveck-
lingen jämfört med hos privata 
arbetsgivare, säger Annelie Almérus 
om en möjlig förklaring till att 
samma tydliga utveckling inte  
syns för bristyrken inom vården.

Arbetsförmedlingen skriver i sin 
prognos att ”antalet platser på 
utbildningarna behöver utökas för 
att kunna möta arbetsmarknadens 
efterfrågan på längre sikt” när det 
gäller just vårdyrken.

– Arbetsförmedlingen ska matcha 
arbetskraft mot efterfrågan, men vi 
kan inte utbilda och anställa. Då 
gäller det att det finns platser på de 
utbildningar som faktiskt leder till 
jobb och så har det inte alltid sett 
ut. Det finns ofta ett stort antal 
platser på utbildningar där det inte 

alls är goda jobbmöjligheter efteråt, 
som inom humaniora och ekonomi. 
Och så har man för få platser för 
till exempel förskollärare och 
läkare, säger Annelie Almérus.

ETT ANONYMT VÅRDYRKE
I en enkät till de lärosäten som 
utbildar biomedicinska analytiker 
ställde Laboratoriet frågan vad 
som påverkar mest när antalet 
utbildningsplatser ska bestämmas, 
samt vad de tror att det går att göra 
för att få fler att söka sig till yrket 
och därmed utbild- 
ningen. På frågan om utbildnings-
platser var svaren ganska samstäm-
miga, och antalet platser som ställs 
till förfogande för verksamhetsför-
lagd utbildning (VFU) har stor 
påverkan. Även på frågan om att 
göra yrket och utbildningen mer 

attraktiva är svaren delvis sam-
stämmiga. Högre lön och tydligare 
karriärvägar i form av till exempel 
en reglerad specialistutbildning är 
vanliga svar. Ett annat återkom-
mande svar är att yrket behöver bli 
tydligare. Det finns en anonymitets- 
stämpel att sudda ut för att göra 
det mer synligt var i vårdprocessen 
biomedicinska analytiker finns  
och spelar en viktig roll.

Ett av de lärosäten vi varit i 
kontakt med berättar att de gör  
ett överintag till termin 1, eftersom 
många studenter inte klarar att nå 
upp till de behörighetsregler som 
satts upp för att få påbörja termin 3. 
Vanligt är att ungefär en tredjedel 
faller ifrån, vilket delvis kan för- 
klaras med att studenterna inte 
alltid är helt på det klara med vad 
det är för utbildning de har sökt 
och antagits till.

Arbetsförmedlingen publicerar två gånger per år en prognos för tillgången på arbetskraft 
inom olika yrken. Prognosen blickar ett år framåt i tiden, och bland annat intervjuas  
14 000 arbetsgivare om hur lätt eller svårt det är att hitta rätt arbetskraft. Biomedicinska 
analytiker lyfts fram som ett yrke där det råder brist på arbetskraft och där det därmed är 
lätt att få jobb.
Text: Marcus Rehnberg

T

GEOGRAFISKT BRISTINDEX
Dalarnas län 3,17
Gotlands län 5,00
Gävleborgs län 4,46
Hallands län 4,60
Jämtlands län 5,00
Jönköpings län 4,59
Kalmar län 4,84
Kronobergs län 4,98
Norrbottens län 4,20
Skåne län 4,46
Stockholms län 4,76
Södermanlands län 4,19
Uppsala län 4,00
Värmlands län 4,25
Västerbottens län 4,93
Västernorrlands län 3,80
Västmanlands län 3,75
Västra Götalands län 4,75
Örebro län 4,00
Östergötlands län 4,52

ÅLDER ANTAL

−25 304

25-29 943

30-34 1194

35-39 1102

40-44 915

45-49 1038

50-54 1662

55-59 1228

60-64 2396

65- 2558

Totalt 13340

ANTAL LEGITIMERADE  
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
Källa: Socialstyrelsen, november 2017

Registret över legitimerad hälso- och sjuk-
vårdspersonal innehåller inte uppgifter om 
vilket yrke de har idag.

BRISTINDEX ÅR FÖR ÅR FÖR BIOMEDICINSKA ANALYTIKER

Mer påtaglig brist/Mycket liten konkurrens om jobben 4,01-5,00

Viss brist/Liten konkurrens om jobben 3,30-4,00

Balans mellan tillgång och efterfrågan 2,90-3,29

Visst överskott/Hård konkurrens om jobben 2,00-2,89

Mer påtagligt överskott/Mycket hård konkurrens om jobben 1,00-1,99

FRÅN BALANS TILL 
FRÅN BALANS TILL 

Mycket

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

Påtaglig brist 4,01

Viss brist 3,30

Balans 2,90

Visst överskott 2,00

Mer påtagligt 
överskott 1,00
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Tidigt på morgonen den 18 maj 1876 
halshöggs rånaren och mördaren  
Gustav Adolf  Eriksson Hjert. Ett dåtida 
ögonvittne beskrev vad som hände.
Text: Åsa Gyberg-Karlsson

BLOODY
ETHICS

…knappt hade Hjert hunnit 
placera sig, förrän skarprättaren 
skyndade fram, fattade sin under 
ett par grankvistar dolda bila och 
skilde med ett enda kraftigt och 
väl riktat hugg huvfudet fullstän-
digt från kroppen så att det rullade 
ned på schavotten. En tjock ström 
af blod sprutade fram ur de 
afhuggna ådrorna, och ögonblicket 
därefter framrusade ur folkmassan 
personer, försedda med glas och 
skedar för att upphemta blod.

Blodets livskraft skulle, enligt då- 
tidens folktro, ge bot mot svåra 
sjukdomar. Därför flockades de 
sjuka vid avrättningsplatserna med 
muggar, kannor och klutar för att 
snabbt samla in det ur den huvud-
lösa kroppen utströmmande blodet”. 

Stycket är hämtat från Boel 
Berners bok ”Blodflöden – Blod-
givning och blodtransfusion i det 
svenska samhället”. Det beskriver 
en tid då inmundigandet av vissa 
typer av blod, som mördares, 

mördade eller plötsligt avlidna, 
troddes kunna bota allehanda 
sjukdomar och tillstånd. 

Idag ryser vi av förfäran åt 
historier som dessa. Vår tids moral 
(vårt praktiska och faktiska hand-
lande) och etik (reflektionen över 
mänskliga värderingar och hand-
lingar och motiven för dessa) är 
långt ifrån galgbackens skådespel. 
Eller?

Faktum är att steget inte är 
längre än till nutidens Kalifornien. 

Med skillnaden att det begärliga 
inte längre är blod från mördare, 
utan blod från unga.

Det senaste decenniet finns 
exempel på studier där venerna 
hos en ung mus har sytts ihop 
med venerna hos en gammal mus, 
så att de delat cirkulation under en 
viss tid. Så kallad parabios. Tanken 
är att åldrandet ska kunna reverseras 
när den gamla musen får blod från 
den unga. Resultaten har varit mot- 
stridiga. Det är också svårt att avgöra 
om enstaka transfusioner av ungt 
människoblod till en äldre män-
niska skulle kunna ge liknande 
resultat som en längre tids parabios 
mellan möss. Trots osäkerheter 
undersöks potentialen hos ungt 
blod att bota sjukdom i en rad 
kliniska studier (till exempel vid 
Alzheimers sjukdom och neuro- 
logiska effekter av akut stroke).  
I inledningsskedet handlar en del 
av dessa enbart om äldre faktiskt 
kan transfunderas med små mängder 
av plasma, utan att få några kom- 
plikationer. Det är dock inte denna 
grundforskning denna krönika ska 
handla om.

AMBROSIA – YOUNG BLOOD  
TREATMENT
Tillbaka till Kalifornien. Till en 
privatklinik som erbjuder: Ambrosia 
– Young Blood Treatment. Entre-
prenören bakom kliniken har  

lanserat en klinisk studie med syfte 
att utforska potentialen med ”ungt 
blod”. Är du över 35 år och kan 
betala minst 8 000 dollar (cirka  
67 000 SEK) får du möjlighet att 
transfunderas med plasma från 
tonåringar och unga vuxna. 

Det är när jag läser om Ambro-
siastudien, som den unkna doften 
från galgbacken gör sig påmind. 
Och frågan hur långt vi verkligen 
nått moraliskt och etiskt de senaste 
141 åren skär genom luften liksom 
skarprättarens bila. 

Fortfarande kan de med störst 
resurser få möjlighet till en chimär 
av ett längre, friskare liv. Den som 
har största skålen och möjlighet att 
tränga sig före, har idag blivit utbytt 
mot den som har störst ekonomiska 
resurser. Att överhuvudtaget behöva 
betala för att vara del i ett forsk-
ningsprojekt har kritiserats från 
många håll både inom sjukvårds- 
och forskarvärlden. Att Ambrosia-
studien är finansierad av deltagarna, 
snarare än det offentliga eller andra 
investerare, får bland annat till följd 
att det inte ingår någon kontroll-
grupp i studien: Entreprenören 
menar att eftersom patienterna 
betalar, så vore det fel att ge dem 
placebo. Hur ska vi kunna dra slut- 
satser av en sådan studie? Är det 
etiskt riktigt att locka människor 
med att de är del i en studie, trots 
att motiven kan ifrågasättas? Eller 
med det att lockelsen ligger i att 

”Folk vill tro att ungt blod ger ung- 
dom, även om det inte finns evidens 
att det fungerar på människor och 
vi inte förstår mekanismen varför 
mössen kan verka yngre” (Wyss-
Cory, forskare inom neurovetenskap 
vid Stanfords universitet). 

VAD BLIR NÄSTA STEG?
Det går alltså att ifrågasätta det 
etiska i att påskina att man ger en 
form av behandling, trots att stöd 
av vetenskap och beprövad erfaren- 
het saknas. Vad blir nästa steg?  
Att ge sken av att behandlingen 
kommer att kunna bota allehanda 
sjukdomar och tillstånd? 

Om nu behandlingen skulle ge 
positiva effekter: Är det verkligen 
den med störst behov som får till- 
gång till möjlig behandling? När 
stora summor pengar är ett måste 
för att delta, är då inte tanken om 
en jämlik vård satt ur spel? Går det 
ens att säga att en behovsbedöm-
ning har gjorts när kriterierna för 
att delta i studien (förutom pengar) 
är ”nästan alla över 35 år”?

Ambrosiastudien (och det som 
kan bli förlängningen om verksam- 
heten växer) väcker också frågor 
om möjliga undanträngningseffek-
ter: Kan det till och med vara så 
att plasma som skulle gått till 
exempelvis brännskadade patienter, 
istället går till friska individer? Ser 
vi till Sverige är bara 3 % av våra 
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en 3 oktober lämnade riksdagsledamoten Lena 
Asplund (M) in motionen ”Reglerad specialist-
utbildning för biomedicinska analytiker”, där 
hon yrkar på att riksdagen ställer sig bakom att 
”utreda hur en reglerad specialistutbildning för 

biomedicinska analytiker skulle kunna utformas och 
tillkännager detta för regeringen”. Den fristående 
motionen lämnades in som en av totalt 3 851 motioner 
under riksdagens allmänna motionstid som äger rum 
under cirka tre veckor varje höst.

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER GLÖMS OFTA BORT
I motiveringen står bland annat att ”Biomedicinska 
analytikers bidrag till vården är central. Hela 70 procent 
av besluten i vården baseras på diagnostik, det vill säga 
på de analyser och undersökningar biomedicinska 
analytiker utför.”

– Jag vill lyfta att biomedicinska analytiker ofta glöms 
bort, och det är därför jag räknar upp ett antal saker i 
motionen som visar hur stor vikt man har på sjukhuset, 
säger Lena Asplund som själv är legitimerad biomedicinsk 
analytiker med närmare 20 års erfarenhet av yrket.

– Jag vet ju hur det var när jag jobbade och folk 
frågade vad jag gjorde på dagarna, de flesta trodde att 
jobbet bara bestod av provtagning, säger Lena Asplund.

KUTYM ATT AVSLÅ ENSKILDA MOTIONER
Motionens motivering innehåller också en hänvisning 

till den utredning som tillsatts av regeringen och som 
ska se över specialistsjuksköterskeutbilldningen. Att 
inte behovet av specialistutbildning för biomedicinska 
analytiker också utreds är ännu ett exempel på att 
yrket ofta glöms bort enligt Lena Asplund. Om det 
som yrkas i motionen ska tillkännages för regeringen 
måste den först vinna majoritet i utbildningsutskottet, 
vilket är sällsynt för fristående motioner. Fristående 
motioner som lämnas in under allmänna motions- 
tiden är snarare ett sätt att sätta ljus på något än att 
vinna bifall i riksdagen enligt Lena Asplund.

– Det är snarast kutym att avslå fristående motioner, 
jag tror det är 98,8 % som avslås. Men det här är ju 
ett sätt att lyfta frågor, säger Lena Asplund.

VAD KAN MAN GÖRA SOM ENSKILD MEDLEM FÖR  
ATT PÅVERKA I FRÅGAN?
– Man kan skriva ett mejl, till ordföranden i utbild-
ningsutskottet till exempel, om att det här är en yrkes-
grupp som har glömts bort, säger Lena Asplund som 
berättar att frågan antagligen behandlas i utskottet 
någon gång i februari eller mars.

ÄR BLOCKPOLITIKEN I SPEL I EN SÅDAN HÄR FRÅGA?
– Nej, det här är ingen höger- eller vänsterfråga. Det 
här ligger på ett helt annat plan och har inget med 
ideologi och göra. För mig känns det mest som man 
har glömt bort det här, säger Lena Asplund.

Riksdagsmotion om reglerad 

SPECIALISTUTBILDNING
IBL har haft frågan om inrättandet av en reglerad specialistutbildning för 
biomedicinska analytiker högt upp på agendan i flera år. De senaste fyra 
åren har man drivit frågan tillsammans med Vårdförbundet, och i början 
av oktober togs möjligtvis ett steg i rätt riktning.
Text: Marcus Rehnberg
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Åsa Gyberg-Karlsson
Leg. biomedicinsk ana-
lytiker, ledamot i Statens 
medicinsk-etiska råd (Smer) 
samt medlem i IBL:s Etiska 
kommitté. 

Foto: Alexander Giselsson

LÄS MER
Boel Berner, Blodflö-
den – Blodgivning och 
blodtransfusion i det 
svenska samhället. 
Arkiv förlag, 2012.

OM  
AMBROSIASTUDIEN
www.technologyre-
view.com/s/603242/
questionable-young-
blood-transfusions-
offered-in-us-as-anti-
aging-remedy/

OM 
ORGANHANDEL
livetsomgava.nu/
wp-content/uplo-
ads/2011/03/Declara-
tion-of-Istanbu-DICG-
Swedish.-A4.pdf

NYTT OCH NOTERAT

invånare blodgivare. Hur tillgången 
till blodgivare ser ut i USA vet jag 
inte, men en icke för kvalificerad 
gissning torde vara att tillgången på 
blodprodukter inte är oändlig. Är det 
etiskt riktigt att blodprodukter 
används till annat är sjukvård? 

Förutom de 8 000 dollar som del- 
tagande i Ambrosiastudien kostar, kan 
det tillkomma betalning för den plasma 
som transfunderas (en summa på 1 000 
dollar har nämnts). Det aktualiserar 
frågan om risken finns att blodpro-
dukter blir en handelsvara, där de  
som betalar kan köpa sig en del av en 
annan människas kropp. Hur påverkar 
ett sådant agerande en humanistisk 
människosyn där ingen människa får 
betraktas eller behandlas som ett medel? 
Hur går det ihop med principen om 
alla människors lika värde och varje 
människas rätt till kroppslig integritet? 
Och om den som donerar får betalt: 
Var går gränsen (om det finns någon) 
när detta kan betraktas som en form 
av organhandel? Hur försvarar vi ett 
sådant system utifrån erfarenheten att 
det inom organhandel ofta blir den 
fattige som utnyttjas av dem som har 
det bättre ställt?

Ur ett samhällsperspektiv väcks, 
liksom vid all tänkt föryngrande 
behandling, frågan om rätten att 
åldras utan att det ska ses som en 
sjukdom.  

För mig, som är verksam inom 
transfusionsmedicin, ställer Ambrosia-
studien den etiska risk-nytta-analysen 
på sin spets. Även om blodtransfusion 
anses säkert för personer som behöver 

den för att överleva, finns alltid en risk 
för komplikationer. I få fall till och 
med dödliga. Att utsätta någon för 
den risk en transfusion kan innebära, 
när nyttan är utom tvivel, är det få 
som ifrågasätter. Men när det inte 
finns någon bevisad nytta av en 
transfusion, är det då etiskt riktigt att 
exponera människor för något som 
kan vara en risk? Och dessutom att ha 
planer för att exponera hundratals 
friska människor för denna risk?! Till 
detta kommer möjliga risker för de 
som donerar.

Blod har alltid fascinerat människan, 
väckt avsky och förundran. Blod ger 
liv, men vilket pris är vi villiga att 
betala (etiskt, moraliskt, ekonomiskt)? 
Är vi beredda på att en skildring från 
vår tid 141 år från nu beskrivs såhär:

”Tidigt på morgonen den 18 maj 
2018 tappades den fattiga studenten 
Rosa Smith på blod. Ett dåtida 
ögonvittne beskrev vad som hände:  

…knappt hade den gyllene plasman 
blivit färdig för transfusion förrän en 
äldre affärsman äntrade den luftkon-
ditionerade lokalen. Han lade sig 
bekvämt tillrätta i behandlingsstolen. 
Med vana händer satte sjuksköterskan 
nålen. Plasman från den unga kvinnan 
droppade in i mannens blodomlopp, 
medan han lyssnade på en ekonomi-
pod i sina trådlösa iPhone-hörlurar.

Blodets livskraft skulle, enligt då- 
tidens folktro, ge möjlighet till för- 
yngring. Därför flockades framgångs-
rika medborgare vid transfusionsklini-
kerna med kreditkort för att samla in 
vad de kallade ungdomens elixir.” 

D
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Kan du lita på proverna 
som kommer till ditt lab?

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

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

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

Provtagningsinformation skickas automatiskt med tidsstämpel till IT-system.

Provtagaren ges mer tid att fokusera på patienten. 

40%
Time saved in blood collection*
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Preanalytical phase: The automated ProTubeTM device 
supports quality assurance in the phlebotomy process.
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Center for Laboratory Medicine Germano De Sousa (CML GS) testimonial
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e 25 år som gått sedan starten har 
inte fått något regelrätt födelsedags-
firande med en fest eller aktivitet utan 
istället fått prägla hela årets verksamhet.

– Vi har uppmärksammat det under 
året i olika sammanhang, till exempel genom 
att ta upp vår historik på vårt expertgrupps- 
kollegium, säger Gunnar Nordin som 
numera tituleras medicinskt ansvarig.

– Det känns jättebra att lämna över 
ansvaret för personal, ekonomi och vidare 
expansion till en ny generation. Jag hoppas 
kunna jobba vidare ett tag inom de områden 
jag har kompetens för ämnesmässigt, som 
labbmedicin och informatik, att trygga att 
laboratorieresultat blir förstådda och lagrade 
i våra journalsystem, kvalitetsregister och 
andra uppföljningssystem på rätt sätt, 
säger Gunnar Nordin.

KONCEPTET VIDGAS
– Det fanns en kärna med kemi och mikro- 
biologi när Equalis bildades, medan det idag 
är flera specialiteter. Ska man framhålla 
några milstolpar så är det när man vidgat 
konceptet till nya specialiteter. Jag hoppas 
att man kan fortsätta att just bredda verk- 
samheten. Vi har ju börjat med radiologi, 
och det naturliga steget just nu är att vidga 
det till att omfatta större delar av radiologin, 
säger Gunnar Nordin om Equalis historia 
och framtid.

PROJEKTET SEQLA BLEV BOLAGET EQUALIS
1 september 1992 började de tre första 

anställda arbeta på SEQLA som det hette 
under de första åren, namnet Equalis togs 
i samband med att projektet övergick till 
att bli ett bolag 1995. Idag har man växt 
till cirka 25 anställda och den enda av de 
tre första anställda som fortfarande finns 
kvar i Equalis är Britt-Marie Svensson som 
idag jobbar med användarmöten, bland 
annat.

– Jag brukar säga att jag vattnar blom-
mor och ordnar användarmöten, sedan är 
det mycket däremellan, säger Britt-Marie 
Svensson vars arbetsuppgifter varierat och 
utvecklats tillsammans med Equalis under 
årens lopp.

I början handlade det mycket om att 
packa prover och att skriva in resultat 
manuellt, något som idag rapporteras av 
laboratorierna själva via Equalis webbplats.

När Kristoffer Hellsing, projektledare 
för SEQLA och Equalis förste VD, som 
anställde henne sa att hon en vacker dag 
inte skulle behöva skriva in resultaten 
manuellt lät det som fantasier och lite 
oroväckande.

– Vad ska jag göra då? Men han sa att 
det alltid kommer att finnas saker att göra, 
och det hade han rätt i, säger Britt-Marie 
Svensson, som framhåller just variationen, 
tillsammans med gemenskapen som en 
viktiga egenskaper som gör Equalis till ett 
ställe att trivas och arbeta länge på.

– Jag tror de flesta upplever det så, att är 
man här länge så har man ändå inte samma 
arbetsuppgifter. Det händer alltid någonting 
nytt, med nya expertgrupper och kollegor.

Equalis 25 år – 1992-2017
Equalis firar 25 år 2017 och Laboratoriet har pratat med två av de personer  

som känner Equalis bäst. Britt-Marie Svensson som varit med sedan starten 1992,  
och Gunnar Nordin som var VD från 2000 fram till att Håkan Lund  

efterträdde honom i november 2017.

EQUALISFAKTA

Equalis bildades som 
ett projekt 1992 under 
namnet SEQLA. Sedan 
dess har verksam-
heten utvecklats 
från att omfatta ett 
fåtal program inom 
klinisk kemi till dagens 
breda sortiment. 1995 
blev SEQLA bolag 
och bytte namn till 
Equalis, eller "Extern 
kvalitetssäkring inom 
laboratoriemedicin 
i Sverige”. Equalis 
AB drivs som ett 
aktiebolag med Sve-
riges Kommuner och 
Landsting (52%), Insti-
tutet för Biomedicinsk 
Laboratorievetenskap 
(24%) och Svenska 
Läkaresällskapet 
(24%) som ägare. 
Verksamheten admi-
nistreras från kontoret 
i Uppsala och bedrivs 
i nära samarbete med 
expertgrupper som 
är rådgivande i medi-
cinska och tekniska 
frågor inom respektive 
verksamhetsområde.

NYTT FRÅN SEKTIONERNA 

Gunnar Nordin och  
Britt-Marie Svensson

Kursen syftar till att under två 
dagar ge ökad kunskap om olika 
undersökningsmetoder och deras 
användningsområden, samt 
diskutera hur vi kvalitetssäkrar 
våra undersökningar. Vi kommer 
att gå igenom de vanliga meto-
derna som spirometri, diffusions-
kapacitet, kroppspletysmografi 
och lungscinitgrafi, samt även 
titta närmare på de metoder som 
studerar de perifera luftvägarna 
som impulsoscillometri och 

N2-utsköljning. Kursen kommer 
att innehålla både föreläsningar 
och gruppdiskussioner.
Leg. biomedicinska analytiker 
har företräde till kursen men i 
mån av plats är även andra 
yrkesgrupper välkomna att delta.

KURSLEDARE Anne johansson
DATUM 17–18 maj 2018
PLATS Göteborg
PRIS 6 900 kr, medlem i IBL 6 200 kr
Sista anmälningsdag 17 april

KURS I Lungfunktionsdiagnostik

VARFÖR GJORDE NI FILMEN?
– Ett av våra uppdrag inom 
sektionen (och även det vi brinner 
för) är att uppmärksamma vilken 
otroligt viktig plats vi leg. bio- 
medicinska analytiker har inom 
vården, i samhället och i forsk-
ning. Syftet med filmen var att  
just belysa detta. Vi känner att  
vi lyckades!

HUR HAR RESPONSEN VARIT?
– Fantastisk! Vi blev ju glada att 
den fick så stor spridning (jag tror 
cirka 30 000 visningar på två dygn!) 
och kommentarerna vi fått har 
varit uppmuntrande. Många är 
glada att de äntligen på ett enkelt 
sätt kan förklara för nyfikna vänner 
och släktingar vad de egentligen 
jobbar med, och beskriver även  
en stolthet över sitt yrke vilket  
vi såklart är nöjda (men inte 
förvånade) över.

VILKA HAR HÖRT AV SIG?
– Vi har fått mycket positiv 
feedback från många olika håll, till 
exempel politiker som innan de 
såg filmen inte visste att biomedi-
cinska analytiker arbetade inom 
klinisk fysiologi men nu fått upp 
ögonen för det. Den visas på kliniker 
som introduktion för nya studen-
ter, och även släktingar och vänner 
till leg. biomedicinska analytiker 
har visat uppskattning att de 
äntligen vet vad vi arbetar med!

FANTASTISK RESPONS
Sektionen för klinisk fysiologi inom IBL släppte nyligen en film 
om leg. biomedicinska analytiker. Laboratoriet pratar med Anna 
Dieden, leg. biomedicinsk analytiker, adjunkt i biomedicinsk 
laboratorievetenskap, och nu även "skådespelare".

Anna Dieden  
i filmen  ”Vad gör en bio- medicinsk analytiker?”Se filmen på  ibl-inst.se!

D

SEKTIONEN FÖRK
LIN

F
Y

S

Kontakta oss gärna på  
kliniskfysiologi.ibl@gmail.com
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SKKT

et började i april med en fråga i min inbox: 
"För kommande övningar, så undrar jag om 
du föreläser på engelska?". Det var tillräckligt 
för att hjärtat skulle slå fortare. Jag hade aldrig 
föreläst på engelska. Dels hade jag aldrig blivit 

tillfrågad, dels hade jag dåligt självförtroende när det 
gällde min engelska. Så svarade jag också, men la 
samtidigt till att jag skulle kunna tänka mig att hålla 
en kortare, nedskriven inledning. Helt plötsligt stod 
jag vid kanten av stupet.

Samtidigt hade Nordisk Medicinsk Laboratorie-
gruppe (NML) öppnat för möjligheten att lämna in 
abstrakt inför sin kongress i början av oktober. Dead- 
line sista maj. Jag började skriva. Dels om genetik 
(som jag tidigare föreläst om på svenska), dels om 
etiska aspekter på egenmätning (ett projekt jag arbetat 
med inom ramen för Statens Medicin-Etiska råd, 
SMER). Ämnen som jag tycker är intressanta och kan 
diskutera i timmar – vilket också märktes på längden  
i mina texter. Jag startade med betydligt fler än de 
3000 tecken som utgjorde maxgräns för inlämning. 
Slutligen bestämde jag mig för att koncentrera mig på 
egenmätning, som dels är lättare att avgränsa, och dels 

Att våga hoppa
Text: Åsa Gyberg-Karlsson som tilldelades 
stipendiemedel från IBL:s Sektion för Klinisk 
Kemi och Transfusionsmedicin för att åka till 
NML:s kongress i oktober 2017.

NYTT FRÅN SEKTIONERNANYTT FRÅN SEKTIONERNA

berör ämnet oss biomedicinska analytiker mer än vi 
kanske först tror. 

Eftersom det var nästan 18 år sedan jag tog examen, 
tog jag tacksamt emot vägledning av Anne Berndt 
(som jag sitter tillsammans med i IBL:s etikkommitté). 
Till slut var det dags att sätta stopp för petandet i texten 
(vilket lätt kan pågå i all evinnerlighet), bifoga filen 
och skicka in. Att ta sats för att hoppa från stupet.

INGEN ÅTERVÄNDO
I slutet av juni fick jag ett mejl: "I have the pleasure  
of informing you that the scientific committee has 
accepted your abstract för oral presentation". Jag hade 
officiellt hoppat!

Kongressen skulle äga rum i Helsingfors. Förutom 
att förbereda presentation (och boosta mitt självför-
troende) behövde jag hitta finansiering. Min arbets- 
givare, Landstinget Blekinge, gav mig tjänstledigt  
med lön. Jag visste att Institutet för Biomedicinsk 
Laboratorievetenskap (IBL) har resestipendier, så jag 
ansökte där, och skickade även in en spontanansökan 
till mitt fackförbund Naturvetarna. I juli fick jag 
positivt besked från Biomedicinska Analytikerfören-
ingen, som är en professionsförening inom Naturve-
tarna. Kongressavgiften var nu täckt. Nu fanns ingen 
återvändo.

Jag anmälde mig, bokade hotell och flyg. Känslan i 
magen kunde liknas vid den när du når högsta krönet 
på berg- och dalbanan och den hissnande resan neråt 
startar: Skräckblandad förväntan.

Jag tänkte att även om jag inte skulle få mer bidrag, 
så skulle denna kongress och möjligheten att ta tag i 
min prata-engelska-inför-folk-fobi faktiskt vara en 
riktigt bra investering i mig själv.

EN FALLSKÄRM AV FÖRBEREDELSER
Kongressen närmade sig med stormsteg. Jag bollade 
presentation med Anne och läste igenom den munt-
liga delen högt gång efter gång. Försökte fundera 
igenom frågor som kunde komma, så att jag kunde de 
rätta orden för svaren. En fallskärm av förberedelser.

Veckan innan jag åkte fick jag besked från IBL:s 
Sektion för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin 
(SKKT) att de kunde erbjuda stipendium. Nu kunde 

jag helt koncentrera mig på kongressen. På att få nya 
kunskaper och träffa kollegor.

Torsdagen ägnade jag mig åt att bara vara kongress-
deltagare och ta del av de många intressanta föreläs-
ningar och posters som erbjöds genom att ladda ner 
appen "nml lablt 2017". 

Fredagen var dagen D, dagen för min föreläsning 
på engelska. Snart skulle jag nå mark. 

Jag kommer inte ihåg vad presentationerna innan 
min handlade om. Kommer bara ihåg hur adrenalinet 
ökade min puls och min aspiration. Sen stod jag där. 
Pratade engelska inför publik. Det gick bra, och det 
var roligt! Jag njöt av att se kollegor från hela Norden 
lyssna intresserat till ett av mina favoritämnen. Kände 
kicken när de sedan engagerat ställde frågor och 
kommenterade. Jag hade kastat mig utför ett stup, 
landat mjukt, och var stolt över mig själv. En hissnande 
resa var avklarad. 

För egen del återstår att tacka alla som trott på mig 
– även i stunder när jag inte gjort det själv. Särskilt 
tack till Anne Berndt (som puttade mig utför stupet) 
och till Biomedicinska analytikerföreningen samt IBL:s 
sektion för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin 
som gjorde resan möjlig.

För din del vill jag rekommendera att våga hoppa. 
Behöver du någon som puttar dig – hör av dig så 
hjälper jag gärna till. Du har en spännande resa 
framför dig!

Åka på  
VÅRMÖTE KLINISK KEMI  
i Uppsala 24-26 april 2018?
Sök stipendium till konferensavgiften från SKKT,  

läs mer på ibl-inst.se/sektion/skkt i januari.

Mer information om Vårmötet hittar du på 

www.akademiska.se/varmote_uppsala_2018
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Gabriella Lillsunde Larsson, vice ordförande 
IBL och sammankallande för IBL:s 
vetenskapliga råd. 

Tanja Wijkmark, Verksamhetsutvecklare IBL

Kongressen hölls i samband med 
LABLT, Laboratory Medicine 
Convention and Exhibition, 
Finlands årliga kongress, som är 
ett sam-arrangemang mellan olika 
professioner inom laboratorie- 
medicin. Det var totalt runt 700 
deltagare, varav cirka 100 NML-
besökare, och 50 utställare.

Vid NML-kongressens avslut-
ningsceremoni tog IBL:s vice 
ordförande Gabriella Lillsunde 
Larsson emot skinnpåsen som 
symboliserar att sekretariatet  
nu gått vidare till Sverige för  
de kommande två åren.

REFLEKTIONER OM PROGRAMMET
Tvådagarskongressen bjöd på 
vetenskapliga föreläsningar inom 
områdena allergi, hematologi, 
preanalys, autoimmunitet, analyser 
för riskbedömning, molekylärdiag-
nostik och utbildning. Dessutom 
fanns det möjlighet att lyssna på 
utvalda muntliga presentationer av 
delegater inom vitt skilda discipliner. 
Ett bra vetenskapligt program 
varvades med möjligheter till 
möten och utbyte av erfarenheter 
mellan deltagare från alla nordiska 
länder.

Ett av blocken handlade om 
diagnostiska möjligheter vid använd- 
ning av cellfritt DNA (cfDNA). 
Tillämpningar finns inom foster- 
diagnostik; icke-invasiv prenatal-
testning (NIPT) och cancerdiag-

nostik; speciellt i exempel där det 
är svårt att erhålla annat diagnos-
tiskt material för analys, och det 
kan då användas för att följa 
kvarvarande sjukdom men även 
behandlingssvar hos patienten. 
Genom celldöd och sekretion 
utsöndras cfDNA i blodbanan  
och sedan kan mutationer eller 
fetala kromosomantal (NIPT) 
analyseras med känsliga metoder 
som till exempel digital droplet 
PCR (ddPCR) eller sekvensering. 
Laura Lahtinen presenterade hur 
man vid patologen i Central 
Finland Health district sedan 2015 
använder cfDNA vid diagnostik  
av bland annat EGFR-mutationer 
(lungcancer).

KVALITETSSÄKRING OCH  
PATIENTSERHET
Från Sverige höll Åsa Gyberg-
Karlsson en muntlig presentation 
med titeln ”Is self-quantifying a 
concern of health care?” Åsa är 
medlem i IBL:s etiska kommitté 
och även medlem i Statens medi-
cinsk-etiska råd (SMER). Före- 
läsningen tog upp olika aspekter 
(integritet, autonomi, juridik) 
kring de medicinska data som fås 
vid användande av till exempel 
smartphones och pulsklockor och 
hur man arbetat med denna fråga  
i SMER. Föreläsningen följdes av 
en intressant diskussion utifrån 
biomedicinska analytikers roll vid 
kvalitetssäkring och patientsäkerhet. 
Yrkesrollen diskuterades även 
under flera andra föreläsningar, 
som diagnostisk partner (Heidi 
Kolseth, Norge) och vid person-
centrerad vård (Nette Brehm- 
Jensen, Danmark).  

UTBILDNINGSFRÅGOR
Ett block var vikt åt utbildnings-
frågor och här diskuterades bland 
annat hur vi utbildar framtida 
biomedicinska analytiker (”Educa-
ting biomedical scientists for the 
future”, Marie Culliton, president 
EPBS) och ”The bachelor thesis in 
Nordic BLS-programmes” (Inger-
Lise Neslin, Norge). 

Sverige övertar nu sekretariatet  
i Nordisk medicinsk laboratorie-
gruppe (NML). I detta uppdrag 
ingår att anordna nästa NML- 
kongress och vi planerar för en 
konferens med utbildningstema 
under våren 2019. Vi är också 
glada och stolta över att Danmark 
har fått förtroendet att anordna 
den internationella IFBLS-kon-
gressen 2020. Väl mött där!

NML 
 i Helsingfors 5-7 oktober 2017

I början av oktober deltog representanter från IBL på den 
nordiska kongressen arrangerad av det nordiska nätverket  
för Biomedicinska analytiker, NML (Nordisk Medicinsk  
Laboratoriegruppe) i Helsingfors i Finland.

RAPPORT FRÅN NMLRAPPORT FRÅN NML

Gabriella Lillsunde Larsson emot skinnpåsen som symboliserar sekretariatet för NML.



å konferensen ställde jag ut en 
poster med titeln Proficiency 
testing organised by the 
European Union Reference 
Laboratory (EURL) for 

Campylobacter – the work before, 
during and after. Postern handlade 
om vårt arbete kring att under året 
förbereda, testa och skicka ut kvali- 
tetstester (ringtester) till de euro-
peiska nationella referenslaborato-
rierna (NRL) för Campylobacter i 
djur och livsmedel. Med de här 
testerna testas NRL:ens kunskap 

och förmåga att detektera och 
kvantifiera olika stammar samt 
arter av Campylobacter. 

INTERNATIONELLA STANDARDER
Analysmetoderna som NRL:en ska 
analysera testerna med styrs av olika 
internationella standarder. Innan 
vi skickar ut ringtesterna måste vi 
vara säkra på att analyserna och 
bakterierna som ska användas 
fungerar tillsammans med det djur- 
eller livsmedelsrelaterade material 

som ska användas som matrix. Först 
försäkrar vi oss om att den batch 
av djur- eller livsmedelsmaterial 
som vi ska använda i ringtesten är 
fritt från Campylobacter och sedan 
att vi får repeterbara analysresultat 
efter att bakteriestammar är tillsatt 
till matrix. 

TERMOFILA CAMPYLOBACTER
Vilken matrix som ska användas 
för ringtesterna varierar mellan 
ringtest och år och de bakterier 

19th International Workshop 
Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms (CHRO), 2017

som används i testerna är främst 
olika mängder (cfu/g) av termofila 
Campylobacter. Beroende på 
ringtestets utformning inkluderas 
även negativa prover samt andra 
bakterier som ibland växer på de 
agarplattor som används vid analys 
av Campylobacter. 

I vissa ringtester har laboratori-
erna fått prover där bakterier och 
matrix redan är ihopblandade, men 
ibland får de vialer med frystorkade 
bakterier och får själva tillsätta dem 

Bakterieräkning under arbetet med  
framtagande av ringtest. 

Foto: Linda Svensson, SVA

Förberedelser av matrix till ringtest. Tillsätt-
ning av Campylobacter till kycklingblindtarm. 

Förberedelser av matrix till ringtest.  
Malning av kycklingköttfärs. 

Foto: Linda Svensson, SVA

Bakterieräkning under arbetet med  
framtagande av ringtest. 

till matrix. Vialer är ett säkrare sätt 
att veta hur många bakterier som 
tillsätts matrix än när bakterierna 
är tillsatta innan proverna skickas 
iväg till NRL:en.

PROVERNA SKICKAS 
När allt material är klart och upp- 
märkt packas proverna och skickas 
iväg från SVA i kylda lådor och 
under transporten mäts tempera-
turen i lådorna.

NRL:ens analyssvar analyseras 
på EURL med avseende på korrekt 
detektion av Campylobacter och art- 
bestämning i respektive prov och för 
vissa av ringtesterna även att labora- 
toriernas bedömning av mängden 
bakterier i proverna är rimlig.

När resultaten är sammanställda 
kommuniceras de med både NRL 
och EU. Därefter, om behov finns, 
anordnar vi träningskurs för NRL 
med fokus på de metoder som 
används vid analys av ringtesterna. 
Träningskursen som avslutar före- 
gående års ringtestarbetet hålls i 
oftast i februari och då är arbetet 
med de kommande ringtesterna 
redan i full gång.

Bild på mig och postern på CHRO.
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Tack vare det stipendium som IBL tilldelade mig kunde jag åka på konferensen CHRO 
i Nantes, Frankrike, den 10 - 14 september. CHRO är en internationell konferens som 
hålls vartannat år och den tar upp bland annat bakterien Campylobacter.
Text: Linda Svensson, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), EURL-Campylobacter

FAKTA  
CAMPYLOBACTER I SVERIGE

• Den vanligaste bakteriella orsaken till 
magtarminfektion i EU, inklusive Sverige.

• Kött av fjäderfä, framförallt kyckling, är 
den främsta smittkällan men det finns 
även andra smittkällor som kontaminerat 
vatten och opastöriserad mjölk.

• I Sverige anmälningspliktig hos människa 
sedan 1989 och sedan 1991 finns ett 
övervakningsprogram för Campylobacter 
hos kyckling.

• Det finns en tydlig säsongsvariation med 
fler rapporterade fall under sommar och 
tidig höst.

• Antalet rapporterade fall på människa 
har ökat de senaste åren i Sverige och EU. 

• I Sverige rapporterades över 11 000 fall 
under 2016 vilket är mer än någonsin 
tidigare. Andelen inhemska fall har ökat 
från cirka 40% till över 60%. Det verkliga 
antalet fall beräknas vara högre.

• Det finns ett samband mellan ökningen 
av humanfallen under de senaste tre 
åren (2014–2016) och ökningen av 
Campylobacter hos kycklingflockar. 
Förekomsten varierar kraftigt mellan 
slakterier. 

• Trots ökningen är förekomsten av 
Campylobacter hos svensk kyckling 
fortfarande lägre jämfört med många 
andra länder. 

FAKTA EUROPEAN REFERENCE 
LABORATORY (EURL) OCH 
NATIONAL REFERENCE 
LABORATORY (NRL)

• EU (European Commission, DG Health 
and Consumer Protection) har för olika 
agens som finns hos bl.a. livsmedel och 
djur utsett europeiska referenslaborato-
rier (European Reference Laboratory, 
EURL).

• 2006 blev Statens veterinärmedicinska 
anstalt (SVA) i Sverige utvalt att bli EURL 
för bakterien Campylobacter.

• Varje medlemsland har inom landet 
utsett nationella referenslaboratorier 
(National Reference Laboratory, NRL).

• Ett EURL:s uppgifter är bl.a. att ge 
vetenskaplig assistans till Kommissionen 
och NRLen, anordna träningskurser för 
NRL:en och att årligen skicka ut 
ringtester (Proficiency test, PT) till 
NRL:en.

Källa: Statens veterinärmedicinska  
anstalt (SVA), Folkhälsomyndigheten och 
Livsmedelsverket.

P
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Årets tema på den EPBS-konferens 
(European association for Profes-
sionals in Biomedical Science) som 
genomfördes den 12 okt I Salzburg, 
Österrike, var ”Biomedical scien-
tists adding value to the health 
care system”. Fyra olika sessioner 
inkluderade föreläsningar om 
utbildning, reglering, värdeska-
pande och ledning. 

I utbildningsblocket fick vi ta 
del av olika exempel på karriärut-
veckling. Geja Oostingh och Barbara 
Bogner, båda från Österrike, berät-
tade om hur de genom sin forskar-
utbildning gjort karriär inom aka- 
demin. Från Irland presenterade 
Irene Regan en karriärmöjlighet som 
”consultant biomedical scientist”. 
Variationen är stor i de europeiska 
länderna både när det gäller grund- 
utbildningsnivå och vidareutbild-
ning (master och forskarutbildning). 
Det är till exempel inte alla utbild- 
ningar som resulterar i en kandidat- 
examen, vilket är en förutsättning 
för vidare akademisk utbildning. 

FÖRÄNDRING PÅ VÄG
Många föreläsare betonande den 
förändring som är på väg att ske 
på laboratoriet och i yrkesrollen. 
Från att ha en testrelaterad verk-
samhet med fokus på analysresultat 
och prestanda går vi mot patient-
centrering. En intressant föreläs-
ning hölls av Michael Hallworth 
med titeln ”Value of laboratory 
medicine”. Han beskrev biomedi-
cinska analytikers värde i hela 
analyskedjan men att det hittills 

Rapport från EPBS i Salzburg

har varit mindre fokus på den kli- 
niska utgången, det vill säga värdet 
för patienten av det som utförs i 
laboratoriet. Flera föreläsare betonade 
vikten av att bryta ny mark i yrkes- 
rollen, att förändringar inom sjuk- 
vården som exempelvis patientcen-
trerad vård ger oss både utmaningar 
och möjligheter. ”Precision medicine” 
är ett annat exempel på hur yrkes- 
rollen kan komma att förändras. 
Ivan Brandslund, från vårt grann-
land Danmark, gav sin bild av hur 
laboratoriet måste anpassa sig till 
de stora mängder data som de 
tekniska framstegen genererar för 
varje patient.

FRAMTIDA SAMARBETE
I samband med konferensen hölls 
även ett tvådagarsmöte, det så kall-
lade EPBS general governing body 
meeting med tillhörande student-
forum. Många olika frågor disku-
terades, bland annat utbildnings-
frågan för de länder som ännu inte 
har en akademisk examen för 
biomedicinska analytiker, framta-
gande av ett gemensamt dokument 
som beskriver vilka vi är som 
profession i Europa och ett tänk-
bart framtida samarbete med ”the 
European Council of the Liberal 
Professions (CEPLIS)” där en 
arbetsgrupp tillsattes. 

STUDENTFORUM
Med oss på konferensen och mötet 
hade vi Maud Brönnimann, student 
från Karolinska Institutet. Hon 
deltog i studentforum* som är ett 
mötesprogram särskilt för studen-
ter från de olika medlemsländerna. 
Årets tema för studentforum var 
post-analys och studenternas arbete 
presenterades för oss delegater i 
slutet av mötet. Som alltid blir vi 
imponerade av deras gemensamma 
synpunkter och konklusioner. 

Nästa EPBS-konferens kommer 
att hållas under 2019, men varken 
tema eller plats är ännu fastställd.
 
Gabriella Lillsunde Larsson, vice 
ordförande IBL samt ordförande i 
IBL:s internationella kommitté.

■ *Läs Maud Brönnimanns blogginlägg  
 om studentforum på ibl-inst.se
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PÅ IBL:S AGENDA PÅ IBL:S AGENDA

SÄNKT  
PRIS PÅ  
IBL:s PIN
Nu sänker vi priset på vår  
biomedicinska analytiker-pin till 
60 kronor inklusive porto för 
IBL-medlemmar (priset för 
icke-medlemmar är 100 kronor).

Skicka din beställning till 
kansli@ibl-inst.se

IBL:s  
VISION
IBL får Sveriges biomedi-
cinska analytiker att växa
– en profession som gör 
skillnad

Sök IBL:s stipendier 2018
IBL delar ut stipendier två gånger per år för att ge medlemmar 
möjlighet att delta i kurser och konferenser inom olika ämnes- 
områden.

Kommande ansökningsdatum att hålla reda på är 28 februari 
och 28 augusti 2018. Läs mer på ibl-inst.se/stipendier

DIAGNOSTIKFORUM 2018
– Det viktigaste mötet för biomedicinska analytiker

Oktober 2018, Stockholm
Arrangeras av IBL i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet

@HAR VI RÄTT  
e-postadress till dig?
NYHETSBREV
Under hösten har vi börjar skicka  
ut nyhetsbrev via e-post till våra 
medlemmar.

Nyhetsbrevet kommer att skickas 
ut ungefär tio gånger per år, och 
innehåller aktuell information om 
kurser, stipendier och annat vi 
tycker förtjänar extra uppmärksamhet.

Har du inte fått nyhetsbrevet 
beror det antagligen på att vi inte 
har rätt e-postadress till dig i vårt 
medlemsregister.

NYTT MEDLEMSSYSTEM
Vårt nuvarande medlemssystem 
kommer inom kort att bytas ut mot 
ett modernare system där du som 
medlem kommer att kunna logga in 
och se till att vi alltid har aktuella 
kontaktuppgifter till dig. För att  
du snabbt ska kunna hämta ut ett 
lösenord till det nya medlemssystemet 
underlättar det om vi har aktuell 
e-postadress till dig.

Om du inte fått vårt nyhetsbrev 
eller av annan anledning vill upp- 
datera din e-postadress hos oss, hör 
av dig på kansli@ibl-inst.se.

Urinalysis from Sysmex

Get closer to a sharper and
faster diagnosis

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

Bacteria diff erentiation 
and UTI information in 
less than a minute

www.sysmex-nordic.com

SYSMEX_16797_UNSeries_advert_Nordic_EN_167x113_01-17_RZ_kha.indd   1 05.01.17   09:54

Sista chansen att NOMINERA

Nomineringar till utmärkelserna görs senast den 15 december.
Nomineringskriterier och mer information hittar du på  
ibl-inst.se/utmarkelser

ÅRETS STUDENTHANDLEDARE
Syftet med utmärkelsen är att upp-
märksamma den som introducerar 
studenter till deras kommande verk- 
samhetsområde i den verksamhets-
förlagda utbildningen och samtidigt 
inspirerar och stimulerar dem. Du 
som är student och medlem i IBL 
kan nominera en eller flera av  
dina VFU-handledare.

ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
Varje år delar IBL ut utmärkelsen ”Årets 
Biomedicinska analytiker” till enperson 
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.



KURSER KURSER
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För mätning av 
laktat i helblod

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

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

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

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

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

NYHET!
För mätning av 
laktat i helblod

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

med endast 0,6 µL blodvolym.

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

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

Statstrip LAC Connectivity Meter

LAC

System för 
patientnära 

analyser

ÖNSKEMÅL OM NYA KURSER
Vi arbetar för att ständigt kunna erbjuda ett brett utbud av kurser för biomedicinska analytiker. För att 
kunna matcha dagens behov av kompetensutveckling inom alla discipliner är era synpunkter viktiga för oss.

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

SVAMPDIAGNOSTIK
Kursen riktar sig till personer som arbetar eller kommer att börja 
arbeta med mykologisk diagnostik på ett kliniskt laboratorium. 
Ingen tidigare erfarenhet av mykologisk diagnostik behövs. 
Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska och praktiska 
kunskaper om artidentifiering av de vanligast förekommande 
svamparna. Vidare berörs resistensbestämning samt alternativa 
metoder för svampidentifiering. Föreläsningar, fallbeskrivningar 
och teoretisk genomgång av artidentifiering ges på förmiddagarna 
och mikroskopi av odlingspreparat utförs på eftermiddagarna.

DATUM 21-22 mars 2018
PLATS Karolinska Universitetslaboratoriet Solna, Stockholm
PRIS 6 700 kr. Medlem i IBL 5 900 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 28 februari

PRAKTISK GRUNDKURS I 

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

KURSLEDARE Christina Andersson & Karin Ohlander 
DATUM 6-8 februari 2018
PLATS Falu Lasarett, Falun
PRIS 8 400 kr. Medlem i IBL 7 400 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 16 januari

Nätverk för disputerade  

BIOMEDICINSKA  
ANALYTIKER
Vad händer när jag har disputerat?
Tillbaka till verkligheten eller? 
Hur gör du?

Ett nätverk för disputerade biomedicinska 
analytiker skulle kunna vara ett forum där vi 
kan utbyta erfarenheter kring hur man kan 
arbeta vidare i professionen och inom forsk-
ningen. Vi finns säkerligen inom olika verk-
samheter och forskningsmiljöer. Möjligheter 
och svårigheter skiljer sig åt beroende på var 
man har arbetat innan sin forskarutbildning 
och var man bedriver sin forskning.

I ett nätverk skulle vi kunna:
• Tipsa varandra om hur vi arbetar vidare  
 i professionen: hur kan vår kompetens tas  
 tillvara av arbetsgivaren 
• Utbyta erfarenheter om forskning vi  
 bedriver
• Vara mentorer åt biomedicinska analytiker  
 som vill genomföra en forskarutbildning
• Tipsa varandra om forskningsprojekt och   
 anslag som går att söka med mera

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

Kursen syftar till att under två dagar ge ökad kunskap 
om olika undersökningsmetoder och deras använd-
ningsområden, samt diskutera hur vi kvalitetssäkrar 
våra undersökningar. Vi kommer att gå igenom de 
vanliga metoderna som spirometri, diffusionskapaci-
tet, kroppspletysmografi och lungscinitgrafi, samt 
även titta närma  re på de metoder som studerar de 
perifera luftvägarna som impulsoscillometri och 
N2-utsköljning. Kursen kommer att innehålla både 
föreläsningar och gruppdiskussioner.

Leg. biomedicinska analytiker har företräde till kursen 
men i mån av plats är även andra yrkesgrupper 
välkomna att delta.

KURSLEDARE Anne johansson
DATUM 17–18 maj 2018
PLATS Göteborg
PRIS 6 900 kr, medlem i IBL 6 200 kr

Sista anmälningsdag 17 april

Enkät till verksamhetschefer
IBL genomför just nu en enkät för att kunna anpassa kursut- 
budet efter verksamheternas behov. Länk till enkäten finns på 
IBL:s webbplats under en begränsad tid.

KOMMANDE  KURSER- ANAEROBDIAGNOSTIKKVALITETSDAG 3 MAJ
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KURS I Lungfunktionsdiagnostik

LABORATORIET  Nr 5 • 201732



IBL KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2018 

25 JANUARI
Equalis användarmöte
Ekokardiografi

6-8 FEBRUARI
Praktisk grundkurs  
i blodmorfologi
Falun

15 FEBRUARI
Equalis användarmöte
Koagulation

8 MARS
Equalis användarmöte
Hematologi

14 MARS
Equalis användarmöte
Fysiologisk kärl- 
diagnostik

14 MARS
Equalis användarmöte
Proteinanalyser

21–22 MARS
Kurs i svamp- 
diagnostik
Stockholm

22 MARS
Equalis användarmöte
Läkemedel och 
toxikologi

24–26 APRIL
Vårmöte i Klinisk 
kemi
Uppsala

3 MAJ
Årsmöte

3 MAJ
Kvalitetsdag

17–18 MAJ
Kurs i lungfunktions-
diagnostik
Göteborg

22–26 SEPTEMBER
IFBLS 2018
Florens Italien

OKTOBER
Diagnostikforum 
2018
Stockholm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
www.gotland.se/ledigajobb

Biomedicinska analytiker
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland söker: Vi söker även sommarvikarier! 

Till Klinisk fysiologi samt Klinisk kemi och Transfusionsmedicin 
Välkommen till oss där avstånden till arbete och fritid är korta och där både historia och vacker natur är nära.
Sista ansökningsdag 2018-01-02, läs mer på www.gotland.se/ledigajobb

Workflow Consultancy 
covers:
• Standardise processes
• Eliminating non-value 

adding steps
• Optimise use of equipment 
• Efficient use of resources 
• Increased quality of output
• Increased productivity
• Employee safety & 

satisfaction

Challenges of histopathology labs
Higher workload and cost pressures coupled with the ever pressing 
demand for shorter turnaround times are just some of the challenges 
that histopathology labs deal with on a daily basis. These challenges 
demand increased optimisation and maximised productivity for the 
laboratories.

Workflow Consultancy by Sakura Services
The Workflow Consultancy enables you to get more insight into your 
current laboratory process to identify bottlenecks and it supports 
you with improvements. 
The aim of this consultancy service is to improve the process of the 
histopathology laboratory by applying LEAN principles. 
Based on a one-day observation by Sakura’s LEAN specialist, with a 
dedicated histopathology background, this will provide ready-to-use 
recommendations presented in a comprehensive report. 

Request more info via sweden@sakura.eu

Is your lab ahead of time?
Increase the efficiency and quality of your laboratory and do more with the same resources

Workflow Consultancy 
Consulting Services

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 5 februari

God Jul  och  Gott nytt år ÖNSKAR VI PÅ IBL



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

Ingen DNA extraktion
Inga manuella pipetteringssteg
Snabbt resultat inom 3 timmar

  Få resultat direkt från fecesprovet
  på en och samma dag

  EntericBio realtime® 

  För mer information kontakta Diagen

  Patogenpaneler för detektion av:
  Salmonella

  STEC

  Shigella

  Campylobacter

  Cryptosporidium

  Giardia

  Yersinia

  Entamoeba

  Vibrio

Diagentec_EntericBio_annonse.indd   1 20.10.2016   20.41

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm


