
BIOMEDICINSK ANALYTIKER
ETT LIVSVIKTIGT YRKE
Legitimerade biomedicinska analytiker 
behövs inom sjukvården, läkemedels-
branschen, veterinärmedicin, forskning, 
livsmedelsproduktion och mycket mera!

För att bli biomedicinsk analytiker läser 
man tre år på högskolan (180 hp). 
Det finns möjlighet att ta magister-, 
master-, licentiat- och doktorsexamen.

Som biomedicinsk analytiker kan man 
jobba med många olika saker och 
inriktningar.

På nästa uppslag kommer en förenklad 
beskrivning av några av de områden i 
sjukvården man kan jobba inom som 
biomedicinsk analytiker.

MÖJLIGHETERNA ÄR MÅNGA OCH BEHOVET 
AV BIOMEDICINSKA ANALYTIKER ÄR STORT

IBL är den svenska yrkesorganisationen för 
biomedicinska analytiker och arbetar för 

professionens status och plats i samhället. 
IBL jobbar för att få Sveriges biomedicinska 

analytiker att växa genom bland annat 
kompetensutveckling.

www.ibl-inst.se



Klinisk kemi
Inom Klinisk kemi görs undersökningar 
av kroppsvätskor som till exempel 
blod för att påvisa sjukliga 
förändringar i kroppen. Här analyseras 
hormoner, mineraler och vitaminer, 
koagulationsfaktorer, blodkroppar, 
biokemiska markörer, droganalyser 
och mycket annat. 

Klinisk transfusionsmedicin (Blodcentral)
Inom Klinisk transfusionsmedicin analyseras blod från 
blodgivare för att bestämma deras blodgrupp. Man analyserar 
även patientens blodgrupp så de kan få blod som matchar. 
Blodgivarens blod delas upp till blod, plasma och blodplättar.

Klinisk immunologi
Med immunologiska analyser kan man upptäcka och 
diagnostisera allergier, autoimmuna sjukdomar och olika 
defekter i immunsystemet.

Klinisk mikrobiologi
På Klinisk mikrobiologi analyseras prover för  
att påvisa infektioner av bakterier, virus, parasiter, 
svampar och andra mikroorganismer. Man kan 
även bedöma vilken sorts antibiotika som är 
mest effektivt mot en viss bakterieinfektion. 

Klinisk genetik
Mutationer i kromosomer kan orsaka genetiska sjukdomar och 
kan finnas i alla celler i kroppen men drabbar oftast bara vissa 
organ. Man kan även upptäcka om en patient har för många 
kromosomer, till exempel vid Downs syndrom.

Klinisk farmakologi
För att patienterna ska få en effektiv och säker dos av läkemedel 
och samtidigt minimera biverkningar tar man prover för att 
bedöma koncentrationen av läkemedlet i blodbanan. 

Klinisk patologi/cytologi
På Klinisk patologi analyseras  
bland annat biopsier från hela 
kroppen. Man behandlar provet 
och skär det extremt tunt för att  
kunna se provet i mikroskop. 
Man studerar vävnader eller 
enskilda celler. 

Klinisk fysiologi
Inom Klinisk fysiologi utförs många olika undersökningar av 
kroppens organ, exempelvis EKG i vila och vid arbete, ultraljud 
av hjärta och kärl och spirometri för att testa lungornas funktion 
och lungvolym.

Nuklearmedicin
För att undersöka specifika organ tillförs ett radioaktivt ämne till 
kroppen via ett blodkärl. Med hjälp av olika kameror studeras hur 
detta ämne fördelar sig i kroppen och hur olika organ ser ut och 
fungerar.

Klinisk neurofysiologi
Inom Klinisk neurofysiologi undersöks hjärna och nervbanor, med 
olika metoder t.ex. med EEG kan hjärnans elektriska aktivitet 
mätas, ofta görs detta för diagnostisera epilepsi eller andra 
sjukdomar.


