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I skrivande stund befinner sig Sverige i den exponentiella fasen av kurvan 
för antalet bekräftade fall av coronaviruset. Det råder stor ovisshet kring 
utvecklingen av denna pandemi. De senaste veckorna har präglats av 
intensiv kommunikation om huruvida möten, kurser och konferenser ska 
ställas in eller flyttas. Allt blev såklart uppskjutet till senare under hösten 
för att inte riskera att våra medlemmar, som har en viktig roll inom svensk 
sjukvård, ska bli smittade. Mitt i all hysteri i samhället dimper ett twitter- 
inlägg ner från Agnes Wold som upplyser världen om hur viktig vår 
profession är. Vi står nu i händelsernas centrum. Oavsett vilken provtag-
ningsstrategi som kommer råda i Sverige påverkas vi i allra högsta grad.
 Utan biomedicinska analytiker och säker coronadiagnostik kan även 
den bästa bara gissa på vad patienten bär på. Symtomen för corona är i 
80% av fallen milda förkylningssymtom. På knappt en månad hade de 
flesta svenska laboratorier en metod som detekterar covid-19. Bakom 
varje siffra som tickar på både svenska och internationella kurvor står 

minst en biomedicinsk analytiker 
som har tagit emot provet, renat 
fram virusgenom, analyserat med 
PCR, bedömt kurvor och validerat 
ut ett svar. Det är dessutom en 
siffra som samtidigt står för tio-  
till hundratals negativa svar som  

är minst lika viktiga för att samhället ska fungera. Telefonerna ringer  
heta för att kunna befria eller isolera patienter för att förhindra en större 
spridning till framför allt sköra patienter.
 Lagom tills ni läser denna ledare är det 15 april och vår dag – interna-
tionella biomedicinska analytikerdagen. Jag vill nog säga att det här  
också är biomedicinska analytikers år. Vi är en profession som gör 
skillnad och utan oss sker ingen säker diagnostik.  
Vi är drygt 10 000 yrkesverksamma biomedicinska 
analytiker i Sverige. Oavsett var vi är och vilken roll 
vi har så är vi oerhört viktiga för Sveriges drygt 10 
miljoner invånare. Vi är alltså #enpåtusen och har  
ett av #sverigesviktigastejobb. Våra planer på fysiska 
aktiviteter för att uppmärksamma vårt yrke 15 april 
blir nog inte av, så ta istället tillfället i akt och slut 
upp via våra sociala kanaler för att sprida kännedom 
om vår professions betydelse för samhället genom 
att berätta varför just DU är en #stoltbiomedicins- 
kanalytiker. 

Det här är vårt år

”Vi är en profession som gör 
skillnad och utan oss sker ingen 

säker diagnostik”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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Följ vår artikelserie på  
naturvetarna.se/vigissarinte  
där vi lyfter våra hjältar i vården.

#vigissarinte

Vi på fackförbundet Naturvetarna skickar idag ett extra stort 
tack till alla biomedicinska analytiker. Vi finns här när ni behöver 
stöttning och hjälp i ert arbete och karriär. Bli medlem du också.

Amaya C. Lagos, biomedicinsk analytiker



Tolkning av resultat från  

LABORATORIEANALYTER  
för äldre individer
Vi lever allt längre och det händer oundvikligen saker i kroppen när vi blir äldre. Samtidigt 
är referensintervallen för många vanliga laboratorieanalyser baserade på friska personer i 
åldrarna 18-65 år, vilket gör det svårt att använda dem för framför allt sköra äldre individer. 
Maria Edvardsson undersöker saken i sin avhandling Circulating levels and assessment of 
clinical laboratory analytes, in ≥80-year-old, apparently healthy, moderately healthy, and 
frail individuals som hon disputerade med 2019.
Text: Maria Edvardsson
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VETENSKAPVETENSKAP

B
lodprover tas ofta vid misstanke om eller upp-
följning av sjukdom. För att veta om resultatet 
från blodprovet är bra eller ger misstanke om 
pågående sjukdomsprocess, jämförs det ofta 
med ett gruppbaserat referensintervall. Det är 

gränser som är framtagna för att visa om ett värde är 
”normalt” eller lägre/högre än ”normalt”. Ett krav vid 
framtagandet av referensintervall är att individerna, 
referenspopulationen, inte har några sjukdomar eller 
använder några läkemedel (1). Referensintervall för 
vanliga laboratorieanalyter baseras ofta på mätning 
från till synes friska individer i åldern 18-65 år. Åldern 
följs av en allmän nedgång i organfunktioner och det 
kan vara svårt att avgöra om en förändring av nivåerna 
av laboratorieanalyterna beror på enbart förändring  
i ålder, oberoende av miljö- eller sjukdomsprocesser. 
Skörhet (engelskans frailty) kan ses som en konsekvens 
av åldersrelaterad multifaktoriell försämring – fysisk, 
kognitiv och sensorisk – vilket resulterar i sårbarhet 
och brist på anpassningsförmåga till interna stressfak-
torer såsom infektion eller ny medicinering och/eller 

yttre stressorer, såsom att ramla hemma. Konsensus 
om definition av skörhet saknas, båda nationellt och 
internationellt.

Det övergripande syftet med avhandlingen var  
att tolka och bedöma cirkulerande nivåer för några 
kliniska laboratorieanalyter i förhållande till gällande 
referensintervall för ≥ 80-åriga ”friska”, ”måttligt 
friska” och ”sköra individer”.

SKILJER SIG NIVÅERNA AV RESULTAT FRÅN LABORATORIE-
ANALYTER HOS SKÖRA ÄLDRE, FRÅN NIVÅERNA HOS 
REFERENSPOPULATIONERNA? 
(Delarbete 1)
I det första delarbetet undersöktes blodprover från  
138 individer, som alla var 80 eller äldre och bodde i 
särskilt boende. Individerna hade minst en kronisk 
sjukdom och var ordinerade minst ett läkemedel. 

Medelvärdena från laboratorieanalyterna jämfördes 
mellan dessa äldre individer och individerna som ingick 
i referenspopulationerna, två grupper av blodgivare 
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(n=123 och n=189) och rådata från 2777 individer som 
ingick i Nordic Reference Interval Project (NORIP)-
studien (2). Resultaten visade på signifikanta skillnader 
mellan vissa immunologiska (C3, C4, IgM (p<0.001 
och IgG (p<0.05)) och kemiska analyser (alaninamino- 
transferas (Alat), fosfat, kreatinin, urea (p<0.001), 
natrium (p<0.01) och albumin (p<0.05)) mellan de 
äldre och referensindividerna. Däremot var det ingen 
signifikant skillnad i nivåerna för IgA, aspartatami-
notransferas (Asat), gamma-glutamyltransferas (γ-GT) 
eller laktatdehydogenas (LD). Om skillnaden i nivåerna 
mellan de äldre och referenspopulationerna berodde 
på skillnad i ålder eller på att individerna från särskilt 
boende hade kroniska sjukdomar och använde läke- 
medel, kunde vi inte säga något om.  

BEROR UPPVISADE SKILLNADER PÅ SKILLNAD I ÅLDRAR 
ELLER OLIKA HÄLSOSTATUS?
(Delarbete 2 och 4)
I nästa delarbete delade vi in 569 individer ≥ 80 år som 
”friska”, ”måttligt friska” eller ”sköra” utifrån sjukdomar, 
läkemedelsanvändning samt fysiska och kognitiva 
förmågor. Fysisk aktivitet mättes med aktiviteter i 
dagliga livet (ADL) (3, 4) och kognitiv förmåga med 
mini mental state examination (MMSE) (5). Labora-
torieanalyter som undersöktes var: albumin, Alat, Asat, 
kreatinin och γ-GT och resultatet visade på signifikanta 
skillnader mellan de tre grupperna för medelvärdena 

av de fem analyterna (p<0.05). Eftersom det inte finns 
någon enighet, varken nationellt eller internationellt, 
om definition av skör, jämfördes i delarbete 4 om 
resultaten för laboratorieanalyterna skulle bli annor-
lunda om vi använde en annan definition av skör,  
än den i delarbete 2. För att kunna göra en statistisk 
jämförelse av medelvärdet av analyterna beroende  
av vilken klassificeringsmodell av hälsostatus som 
använts, delades de 569 individerna från delarbete 2, 
slumpmässigt in i två grupper med hjälp av statistik-
programmet PASW Statistics 25 (SPSS Inc, Chicago, 
IL.). Därefter delades individerna i den ena gruppen 
in i ”friska”, ”måttligt friska” eller ”sköra” utifrån 
sjukdomar, läkemedelsanvändning samt fysiska och 
kognitiva förmågor såsom i delarbete 2, den andra 
gruppen delades in i ”friska”, ”måttligt friska” eller 
”sköra” utifrån frailty index (FI) (6). Frailty index är 
ett instrument som summerar brister hos den under-
sökta individen, exempelvis sjukdomar, läkemedels- 
användning, rökning, ADL-parametrar, psykiska 
förmågor, levnadsförhållanden, nutrition och body 
mass index (BMI). Det var inga signifikanta skillnader 
i medelvärdena mellan de båda grupperna gällande 
”friska” eller ”måttligt friska”. Däremot hade ”sköra” 
definierade med FI signifikant högre Alat, γ-GT och 
kreatinin (p<0.05), än de som klassats ”sköra” utifrån 
sjukdomar, läkemedelsanvändning samt fysiska och 
kognitiva förmågor, se Figur 1 och 2.

Maria Edvardsson
Legitimerad biomedicinsk analytiker, 
Närsjukvården i Finspång.
Medicine doktor, Linköpings universitet.

FÖRHÖJDA NIVÅER AV CRP OCH IL-8 ÄR ASSOCIERAT MED 
FÖRKORTAD ÖVERLEVNADSTID
(Delarbete 3)
I delarbete 3 undersöktes om förändringar av blodstatus- 
parametrar, C-reaktivt protein (CRP) och en grupp 
interleukiner (IL) under 1 år, var associerat med 8-års- 
överlevnad hos 167 individer ≥ 80 år, från särskilt boende. 
Blodstatus innehåller hemoglobin (Hb), erytrocytparti-
kelkoncentration (EPK), erytrocytvolymfraktion (EVF), 
medelcellsvolym (MCV), mean corpuscular Hb concen-
tration (MCHC), leukocytpartikelkoncentration (LPK) 
och trombocytpartikelkoncentration (TPK). Interleukiner 
som undersöktes var IL-1γ, IL-1Ra, IL-6, IL-8 och IL-10. 
Resultatet visade att signifikant förhöjda nivåer av CRP 
(p<0.001) och IL-8 (p<0.05) vid studiens start, var 
associerat med kortare överlevnadstid.

SAMMANFATTNING
• Hos individer i särskilt boende ≥ 80 år skiljde sig i 

nivåer av C3, C4, IgG, IgM, albumin, ALT, kreatinin, 
natrium, fosfat och urea, jämfört med värden från 
referenspopulationerna, blodgivare och NORIPs  
rådata.

• Att jämföra resultat från laboratorieanalyter från äldre 
individer med traditionella referensintervall kan vara 
missvisande och till och med farligt, eftersom för 
individen normala nivåer kan ses som patologiska 
eller vice versa och därmed leda till onödig eller till 
och med skadlig behandling.

• Skillnader hittades i medelvärdena för albumin, ALT, 
AST, kreatinin och γ-GT, när individernas ≥80 år 
delades in i "friska", "måttligt friska" och "sköra", 
baserat på ADL- och MMSE-poäng.

• Nivåerna av albumin, ALT, AST, kreatinin och γ-GT 
var lika när man jämför "friska" och "måttligt friska" 
individer ≥ 80-år, med referensintervall som föreslogs 
av NORIP-studien.

• Hos ”sköra” äldre individer, oavsett klassificerings- 
modell (ADL/MMSE eller FI), skiljde sig nivåerna  
av albumin, ALT, AST, kreatinin och γ-GT mest från 
referensintervall som föreslogs av NORIP-studien  
och även från nivåerna i ”friska” och ”måttligt friska” 
≥80-åringar.

• Förhöjda nivåer av CRP och IL-8 var associerat med 
kortare 8-årsöverlevnad hos individer i särskilt boende.

VETENSKAPVETENSKAP

Figur 1 och 2: Boxplotar som sammanfattar resultat från Delarbete 1, 2 och 4. Fördelning av alaninaminotransferas (Alat) och krea-
tininnivåer i NORIP-rådatakohorten jämfört med de tre undergrupperna ”friska”, ”måttligt friska” och ”sköra” äldre. Klassificeringarna 
är baserade på aktiviteter i dagliga livet (ADL) och mini mental state examination (MMSE) eller frailty index (FI). Boxarna presenterar 
median och variation mellan 25-75:e percentilen, ströten visar min- och maxvärden. Cirklar representerar värden mellan 1,5 och 3 gånger 
interkvartilområdet och * representerar värden som är > tre gånger interkvartilområdet. Vertikala linjer presenterar referensintervall 
föreslagna av NORIP (2). 

AVHANDLINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE DELARBETEN:

1. Clinical use of conventional reference intervals in the frail elderly.  
M Edvardsson,  M Sund-Levander, J Ernerudh, E Theodorsson,  
E Grodzinsky. J Eval Clin Pract.  2015;21(2):229-235. doi: 10.1111/jep.12294 

2. Differences in levels of albumin, ALT, AST, -GT and creatinine in frail, 
moderately   healthy and healthy elderly individuals. M Edvardsson,  
M Sund-Levander, A Milberg, E  Wressle, J Marcusson, E Grodzinsky  
Clin Chem Lab Med. 2018;56(3):471-478. doi:10.1515/cclm-2017-0311

3. Elevated levels of CRP and IL-8 are related to reduced survival time: 
1-year follow-up  measurements of different analytes in frail elderly 
nursing home residents. M Edvardsson,  M Sund-Levander, A Milberg,  
J Ernerudh, E Grodzinsky. Scand J Clin Lab Invest.  
2019;79(5):288-292. doi: 10.1080/00365513.2019.1609695

4. Classification of >80-year-old individuals into healthy, moderately healthy 
and frail  based on different frailty scores, affects the interpretation of 
laboratory results. M Edvardsson,  M Sund-Levander, A Milberg,  
J Ernerudh, E Wressle, J Marcusson, E Grodzinsky in manuskript 
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NYTT OCH NOTERAT

FÅN TWITTER

Om biomedicinska 
analytikers betydelse 
i coronatider
AGNES WOLD (@AGNESWOLD) TWITTRADE 9 MARS:
”Kan folk som har åsikter om vilka analyser av corona som  
ska köras och i vilken takt, vänligen anmäla sig senast den  
15 april till utbildningen som biomedicinsk analytiker.  
Obs! Natruvetenskapligt gymnasium är inträdeskrav.”

Agnes Wold är överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid 
Sahlgrenska akademin och har närmare cirka 59 000 följare på Twitter.

Biomedicinska analytiker förtjänar 
alltid att lyftas fram som ett viktigt 
yrke, men kanske ännu mer i dessa 
tider. Nu kan du lägga till något av 
våra motiv till din profilbild på  
Facebook för att dra extra uppmärk-
samhet till ditt yrke när du vill säga 
någonting viktigt. Du hittar motiven 
på IBL:s Facebook-sida.

PODDTIPS!

Åsa Gyberg-
Karlsson  
pratar gen-etik
Åsa Gyberg-Karlsson från 
IBL:s etiska kommitté 
gästade Nicholas Fernholms 
podcast Smartass-podden 
som tar upp ”alla megatrender 
som påverkar dig och försöker 
förstå hur framtiden kommer 
formas för individer, samhället 
och företag.”

Avsnittet släpptes 10 mars 
och har titeln "Gen-etik, gen-
tester och genförändringar".
Åsa och Nicholas diskuterar 
genkartläggning och de etiska 
dilemman som uppstår kring 
barns integritet, egna viljor 
och behov. De tar även upp 
geneditering och vilka 
konsekvenser det redan idag 
har för samhälle och individ.

MOTIV TILL DIN 
PROFILBILD

#enpåtusen
Vi är 10 000 yrkesverksamma 
biomedicinsk analytiker på 
10 miljoner invånare, med 
andra ord en på tusen.

Vi kommer som vanligt 
uppmärksamma yrket i 
sociala medier under inter- 
nationella biomedicinska 
analytikerdagen 15 april,  
och vi hoppas att du  
tänker göra likadant.  
Använd gärna  
#enpåtusen  
när du gör  
dina inlägg.

Upplev en ny standard
Nexera-serien av UHPLC-system erbjuder banbrytan -
de teknik som intelligenta funktioner, effektivitet 
och design. Serien integrerar “analytisk intelligens” 
i automatiserade stödfunktioner med hjälp av digi-
tal teknik som M2M, IoT och artificiell intelligens 
(AI), vilket möjliggör högre produktivitet och maxi -
mal pålitlighet. Detta gör de användarvänliga 
Nexera UHPLC-instrumenten till branschledande 
inom en rad olika industrier – en ny standard inom 
UHPLC. 
 
Intelligent auto-diagnostik med funktioner 
för automatisk återställning 
Tex. bevakning av mobilfasnivåer i realtid, automa-
tisk återställning vid förekomst av luftbubblor och 
påminnelsefunktion för byte av förbrukningsartiklar. 
 

Effektiv processautomation och snabb,  
tillförlitlig prestanda  
från start till avstängning, vilket öppnar för  
automatiserat arbetsflöde, maximerad effekt och 
dramatiskt höjd analyskapacitet. 
 
Kompakt design 
för smidig hantering på liten yta.

www.shimadzu.se/new-benchmarks The Analytical Intelligence logo is a trademark of Shimadzu Corporation.

Shimadzu_Laboratoriet.qxp_202x267  19.03.20  15:54  Seite 1
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lvamiljonersstaden Wuhan,  
i provinsen Hubei i centrala 
Kina, fick i slutet av 2019  
en ofrivillig plats i världens 
medvetande efter att kinesiska 

hälsovårdsmyndigheter rappor- 
terade om ett utbrott av lungin-
flammation, som kopplades till  
ett dittills okänt coronavirus. Då 
kändes det fortfarande som om 
saker skedde långt bort, men sedan 
dess har allt gått fort och 31 januari 
konstaterades det första svenska 
fallet: en kvinna som återvänt från 
just Wuhan en vecka tidigare. 
Efter det har Sverige fått ställa om 
från att smittan kom via hemvän-
dande resenärer till ett läge med 
inhemsk samhällsspridning.

En snabb utveckling kräver 
snabba åtgärder, och laboratorier 
runtom i Sverige har på kort tid 
fått ställa om för att möta behovet 
av analyser. Klinisk mikrobiologi-
laboratoriet i Region Skåne 
började – som alla andra – skicka 
sina prover som skulle analyseras 
för coronaviruset till Folkhälso-
myndigheten i slutet av januari. 

– Det blev snabbt en frustrerad 
situation av det. Det var taxibilar 
som skulle beställas och det var 
transportförpackningsregler som 
skulle följas och det skulle förvarnas. 
Ändå blev svarstiden ganska lång. 
En dyr och knepig organisation, 
säger Ingvar Eliasson som är över- 
läkare i klinisk bakteriologi och 
verksamhetschef på klinisk mikro-
biologi i Lund.

Och inte långt senare, i månads- 
skiftet januari-februari, skickades 

frågan om möjligheten att sätta upp 
analysen ut från Folkhälsomyndig-
heten till laboratorier runtom i 
landet. Ingvar Eliasson hade dagarna 
innan fått indikationer på vad som 
var på gång i samband med ett 
styrelsemöte med Föreningen för 
klinisk mikrobiologi, där en av 
styrelsemedlemmarna till vardags 
återfinns på Folkhälsomyndigheten.

– Jag frågade honom hur de 
skulle ställa sig till om vi också 
försökte sätta upp diagnostiken, 
för vi hade haft lite interna diskus-
sioner om det. Då så han att de 
absolut var intresserade av det, 
eftersom de är en expertfunktion 
och ett litet speciallabb som inte 
kan hantera särskilt stora volymer 
per dag, och att det redan börjat 
knaka i fogarna.

Sahlgrenska universitetssjukhuset 
i Göteborg var först ut under vecka 
sju, och veckan efter – mindre än 
tre veckor efter att frågan skickats 
ut från Folkhälsomyndigheten – 
kunde labbet i Lund erbjuda 
analysen.

METODEN SÄTTS UPP
Uppdraget att sätta upp analysen 
gick till ett team bestående av mikro- 
biologen Anna Söderlund Strand, 
biomedicinska analytikern Tommy 
Göransson och Blenda Böttiger 
som är överläkare i klinisk virologi.

– Jag satte mig in i den metod 
som skulle sättas upp, tog fram  
en lista över vad vi skulle behöva, 
planerade hur arbetet skulle läggas 
upp och skrev protokollen. Vi visste 
att vi behövde få metoden på plats 

snabbt så tidspressen var hög. 
Tommy utförde allt labbarbete  
och tog hand om det mesta av det 
arbete som ska göras på ett ackre-
diterat laboratorium, med att få 
dokument på plats och göra analysen 
körklar med instrumentuppkopp-
lingar och labbdatasystem. Blenda 
och jag stämde av resultaten efter  
hand som arbetet fortskred. Det 
gick riktigt snabbt att få allt klart, 
allt stämde från början och 19 
februari kunde vi erbjuda analysen, 
säger en stolt Anna Söderlund 
Strand som vanligtvis arbetar mest 
med molekylär virusdiagnostik 
och utveckling av nya analyser. För 
tillfället ägnas nästan all tid olika 
aspekter av SARS-CoV-2--diagnostik.

– Det är stressigt, men samtidigt 
tillfredsställande att få använda 
ännu mer av mina kunskaper och 
erfarenheter när vi ställs inför nya 
och stora problem som behöver en 
snabb lösning. Jag har den stora 
förmånen att ha fantastiska kollegor 
i den lilla arbetsgrupp vi har för just 
SARS-CoV-2, det har verkligen 
betydelse för hur mycket mer man 
orkar med.

– Det är självklart betydligt högre 
arbetsbelastning nu jämfört med 
tidigare. Men vi har en god rutin 
för det dagliga arbetet och alla 
oavsett yrkeskategori hjälps åt för 
att lösa situationen så bra som 
möjligt, säger Tommy Göransson.

– Anna började som sagt ta fram 
analysprotokoll som vi skulle ut- 
värdera. Därefter utförde vi flera 
tester för att undersöka specifici- 
teten, sensitiviteten och reproducer- 

UTMANINGAR OCH  
                       OMSTÄLLNINGAR E

Det här är sannolikt varken den första eller sista coronarelaterade texten du läser idag, 
och den lär ha åldrats rejält bara från att tidningen skickats till tryckeriet till att du har 

den i din hand. Siffrorna som visar antalet smittade – och numera även tillfrisknade 
– tickar på i en rasande takt. Och fort måste det följaktligen gå även på laboratori-

erna som utför analyserna bakom siffrorna, på varje positivt provsvar går det långt fler 
negativa. Klinisk mikrobiologi-labbet i Lund var bland de första labben som började 

köra diagnostik av coronaviruset SARS-CoV-2 när Folkhälsomyndighetens kapacitet inte 
räckte till längre. Vi har pratat med teamet som genomförde omställningen.

Text: Marcus Rehnberg. Foto: Ingvar Eliasson

Coronapandemin 
ställer krav på  

samarbete och nya 
lösningar

Tommy Göransson förbereder 
prover för DNA-extraktion



LABORATORIET  Nr 2 • 202014 15LABORATORIET  Nr 2 • 2020

barheten för respektive protokoll. 
Min främsta uppgift som biomedi-
cinsk analytiker var att utföra det 
laborativa arbetet och vara delaktig 
i analysen av resultaten tillsammans 
med Blenda och Anna. När vi 
kommit fram till ett protokoll som 
nådde upp till våra höga kvalitets-
krav på analysen handlade det 
mycket om att implementera ana- 
lysen i den dagliga rutinverksam-
heten.

Som laboratorieläkare är Blenda 
Böttiger länken mellan de kliniskt 
verksamma läkarna och biomedi-
cinska analytiker, mikrobiologer, 
molekylärbiologer och ingenjörer 
på laboratoriet. Det innebär bland 
annat att välja den diagnostik som 
ska utföras på laboratoriet utifrån 
de möjligheter och behov som 
finns. Hon berättar att en viktig 

del av arbetet med metoden handlar 
om säkerheten för medarbetarna 
på laboratoriet.

– Utifrån kännedom om hur 
viruset sprids och inaktiveras så har 
instruktioner för hantering av prover 
från patienter med misstänkt 
covid-19 utformats och modifierats 
så att alla medarbetare arbetar utan 
risk för smitta i laboratoriet.

DIAGNOSTIKEN
Hur går själva analysen till då? 
Tommy Göransson beskriver hur 
de jobbar idag:

– När prover från framförallt 
luftvägarna har tagits ute hos 
klinikerna och kommit till labora-
toriet sorteras de av vår provmot-
tagning. Sedan extraheras nuklein-
syran med hjälp av ett instrument, 
därefter utförs PCR där en del av 

en specifik gen hos SARS-CoV-2 
amplifieras och kan sedan detekteras. 
PCR är en snabb metod för att 
detektera små mängder, i det här 
fallet av virus. Resultaten tolkas av 
en biomedicinsk analytiker, sedan 
granskar någon av våra läkare här 
på labbet resultaten innan det 
svaras ut.

Från början bestod metoden av 
två analyser som var riktade mot två 
olika gener: en screeninganalys och 
en konfirmerande, specifik analys. 
När Folkhälsomyndigheten med- 
delade att den specifika analysen 
var tillräcklig underlättade det för 
labbet som fått en stor arbets- 
belastning på grund av pandemin. 
Ytterligare en anpassning har gjorts 
sedan analysen först sattes upp.

– SARS-CoV-2 har nu lagts till 
som en analys i vår inhouse-luft-

ÖVERSTA RADEN, BILD 1:  
Teamet. Tommy Göransson, Anna Söderlund Strand 

och Blenda Böttiger samarbetade för att  
få diagnostiken på plats.

ÖVERSTA RADEN, BILD 2:  
Verksamhetschefen Ingvar Eliasson berättar om 
prioriteringar som görs för att möta stundande 

utmaningar. 

ÖVERSTA RADEN, BILD 3:
Blenda Böttiger är länken mellan de kliniska läkarna 

och personalen på laboratoriet.

BILD TILL HÖGER: 
Tommy Göransson och Anna Söderlund Strand 

bedömer PCR-resultat

VIRUSET
SARS Coronavirus-2, förkortas SARS-
CoV-2. 

SJUKDOMEN
11 februari fick sjukdomen som orsakas 
av viruset namnet covid 19 (coronavi-
rus disease 19).
Utbrottet klassades som ett interna-
tionellt hot mot människors hälsa av 
WHO 30 januari och 1 februari klassade 
Folkhälsomyndigheten infektionen som 
en samhällsfarlig sjukdom. En månad 
senare deklarerades spridningen som 
en pandemi av WHO.

DIAGNOSTIKEN
Polymerase chain reaction (PCR) 
eller polymeraskedjereaktion. Med 
PCR-metoden går det att detektera till 
exempel ett smittämnes arvsmassa 
(DNA eller RNA) genom att korta start-
sekvenser av DNA, blandas med provet 
tillsammans med bland annat enzymet 
DNA-polymeras och nukleotider. Om 
smittämnet finns i provet kommer dessa 
startsekvenser att fästa vid två speci-
fika punkter på smittämnets arvsmassa 
och initiera kopiering av det specifika 
fragment av arvsmassan som man 
riktat in sig på. Detta repeteras sedan i 
ett stort antal cykler, vilket leder till en 
amplifiering av fragmentet till så stort 
antal kopior att det går att detektera 
(information från sva.se).

vägspanel. Därmed testas alla för- 
utom för SARS-CoV-2 även för 
influensa A och B, RSV och humant 
metapneumovirus. Det är viktigt 
eftersom vi även har en pågående 
epidemi  av säsongsinfluensa, säger 
Ingvar Eliasson.

Det riggades från start för att 
kunna analysera hundratals prover 
om dagen. Kapaciteten ligger på 
380 prover på vardagarna och 190 
på lördagar och söndagar. Från 
början – innan det fanns tecken  
på inhemsk smittspridning – ana-
lyserades framför allt prover från 
hemvändande turister som hade 
eller fick symtom. I mitten av mars 
dök fler och fler fall upp orelaterat 
till smittkedjorna från hemvän-
dande. Då ställdes det om till diag- 
nostik av vårdkrävande patienter, 
som kommer in till sjukhus och 
behöver läggas in.

UTMANINGARNA
Än så länge har inte kapaciteten 
skapat några flaskhalsar. Prover som 
når laboratoriet innan klockan nio 
på morgonen får svar samma efter- 
middag och eftermiddagskörning-
en på vardagar levererar svar samma 
kväll. Men i takt med att många 
ska testas för viruset – och att 
många smittas av det – uppstår 
flera utmaningar.

– Vi har hamnat i det nya läget 
att provtagningspinnar och reagens 
till extraktionsinstrumenten börjar 
ta slut. Och det är ju inte bara ett 
Skåneproblem, det. Det gäller hela 
landet och hela Europa att det inte 
fanns reagens och pinnar att få tag 
på, säger Ingvar Eliasson.

– Förutom det har vi två andra 
jätteutmaningar framför oss. Dels 
kommer provvolymerna sannolikt 
öka väldigt snart, dels är vi inte 

själva undantagna från epidemin 
utan riskerar personalbrist där vi 
kanske bara är 50-60% av personal- 
styrkan på plats. Vi vet att vi kommer 
få fler och fler sjuka både på labben 
och ute i vården, samtidigt som 
trycket på vården ökar. Inom dia- 
gnostiken får vi jobba med medicinsk 
prioritering. Vad kan vi dra ner eller 
skjuta på? Finns det analyser vi kan 
låta bli att utföra eller utföra på ett 
enklare sätt? Finns det analyser vi 
kan göra vid färre tillfällen? Finns 
det analyser vi kan skicka till ett 
annat ställe? 

Anna Söderlund Strand jobbar 
med att hitta alternativa metoder 
att ta till om det skulle behövas.

– Jag har utvecklat en mycket 
enkel extraktionsmetod som inte 
kräver kitreagens eller avancerad 
utrustning. Den är alltså oberoende 
av de reagens som riskerar att ta slut 
och dessutom lätt att utföra. Den 
ska kunna användas vid behov paral- 
lellt med våra ordinarie extraktions- 
metoder, och i ett läge när man vill 
kunna skala upp och utföra många 
fler analyser.

Blenda Böttiger berättar om 
andra alternativ som undersöks för 
att möta kraven från vården.

– Snabbare svar önskas, hur kan 
vi bidra till det? Fram till för några 
år sedan användes bomullspinnar 
som transporterades i rör med 1 ml 
koksalt. Det är inte lika bra som 
de set vi använder nu, men kan tas 
till i nödfall. Enklare metoder för 
förbehandling av prover ska testas. 
De ger kanske lite lägre känslighet, 
och då är frågan vilka prover som 
tål det. Men de enklare metoderna 
kräver de moderna provtagnings-
pinnarna för att undvika inhibi-
tion av positiva resultat. Det är ett 
stort pussel.
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INTERVJUINTERVJU

Anna Dieden om 

       DUBBLA ROLLER
Många av oss känner igen dig från succéfilmen ”Vad 
gör en biomedicinsk analytiker?” (som finns på Youtube 
och på IBL:s webbplats), men vad är Kokobäng?
– Kokobäng är ett humorprogram för barn. Det 
handlar om ett gäng som hänger i ett kostymförråd 
där det händer lite tokigheter. Programmet har högt 
tempo, snabba klipp och emellanåt slänger vi in en 
och annan musikvideo. När det sändes var det ett av 
de populäraste barnprogrammen på SVT vilket vi 
såklart är jätteglada för.

Kommer vi att se dig i några andra produktioner snart?
– Nja, jag har en ytterst liten biroll som mäklare i  
ett av programmen i Värsta bästa barnvakterna som 
sänds just nu. Annars kommer det spelas in en ny 
säsong av Kokobäng i höst! Den sänds i början av  
nästa år.

Jaha, mäklare, och det finns en Kokobängvideo som  
heter ”Min mamma jobbar på bank”. Rimligtvis borde 
det vara dags att barnen får lära sig vad en biome-
dicinsk analytiker gör när ni spelar in nya avsnitt av 
Kokobäng i höst. Kan du ordna det?
– Hehe, vi får se..

Att vara biomedicinsk analytiker innebär ofta en 
tillvaro ganska långt från rampljuset. Finns det några 
som helst likheter mellan jobben? 
– Om jag ska dra paralleller mellan Kokobäng och 
arbetet som adjunkt i biomedicinsk laboratorieveten-
skap så kanske en likhet är att det finns någon form 
av berättande i båda rollerna, att man vill förmedla 
något. Som adjunkt vill jag göra massa kunskap mer 
lättillgänglig men även inspirera studenterna till att 
bli de bästa biomedicinska analytikerna de kan. Som 

skådespelare eller programledare vill jag helt enkelt 
mest glädja barnen. En annan likhet är förvisso 
inspelningarna. Jag jobbar mycket med inspelade 
föreläsningar i mitt undervisande. Men visst, barn- 
program, undervisning och forskning har förstås  
sina olikheter också, haha. Jag har länge velat både 
underhålla, undervisa och forska och jag är väldigt 
tacksam att jag nu får göra alla tre saker på ett så 
tydligt sätt och med inspirerande, talangfulla, och 
roliga människor.

Hinner du med allt du vill göra?
Nu jobbar jag inte kliniskt längre. Det är klart att jag 
behöver prioritera och att det blir mer eller mindre av 
vissa saker under olika perioder. Till hösten blir det 
några färre inspelningsdagar för min del eftersom jag 
vill få mer tid till forskningen. Så istället för att en 
dag klä ut mig till ananas eller en annan frukt får jag 
istället nörda ner mig i olika proteiners koppling till 
hjärt-kärlsjukdomar.

Kombinationen skådespelare/servitör har vi hört talas om när det handlar om folk med 
drömmar om en karriär inom nöjesindustrin i Hollywood. Dit ska vi inte idag, istället 
vänder vi blicken mot Malmö och hittar ett visitkort som lyder skådespelare/doktorand/ 
senior adjunkt i biomedicinsk laboratoratorievetenskap. Anna Dieden är legitimerad  
biomedicinsk analytiker och delar sin tid mellan att vara senior adjunkt på Malmö  
universitet och att doktorera på Lunds Universitet. På fredagskvällar i januari och  
februari har vi dessutom kunnat se henne i barnprogrammet Kokobäng på SVT Barn.
Text: Marcus Rehnberg
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ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKERÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER

CAMILLA LINDER  
är årets biomedicinska analytiker 2019
Varje år uppmärksammar IBL en person som skapat stor patientnytta, tagit fram nya arbetssätt  

och utvecklat verksamheten, eller som av någon annan anledning är värd uppskattning.  
Precis som förra året ville många nominera en kollega till utmärkelsen, och bland sex bra  

nomineringar utsåg en enig styrelse Camilla Linder till Årets biomedicinska analytiker 2019.
Text: Marcus Rehnberg

epresentanter från IBL:s styrelse och kansli 
begav sig till Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge för att överraska Camilla Linder med 
beskedet, blommor och en vinstcheck på 2 000 
kronor. Flera av Camillas kollegor på Klinisk 

farmakologi, Läkemedelslaboratoriet, väntade också i 
fikarummet för att vara med vid utnämnngen.

GRATTIS CAMILLA!  
DU SÅG ÖVERRASKAD UT NÄR DU KOM TILL FIKARUMMET.
– Ja, jag blev mycket överraskad. Det känns väldigt 
hedrande och jag känner mig så glad för att min 
kollega har nominerat mig. Jag känner tacksamhet 
över att sådana här priser eller utmärkelser finns för 
vårt fina yrke, och jag vill att alla som arbetar hos  
oss ska känna sig delaktiga i utnämningen. Det är 
samarbete mellan kollegor som leder till bra resultat  
i verksamheten och till att jag trivs så bra med mitt 
jobb som biomedicinsk analytiker.

Hon nominerades av kollegan Helena Bergqvist 
som bland många saker nämner Camillas känsla för 
förbättringspotential på arbetsplatsen och att hon 
jobbar för spridning av kunskap på kliniken.

– Jag läste nyligen intervjun med årets biomedicinska 
analytiker 2018, Charlotte Wigermo, och jag tycker 
att hon nämnde så många kloka saker som också 
stämmer in på mig och mitt arbetssätt. Att känna att 
man har energi och lust att kämpa för förbättringar. 

Då måste man ta ansvar och driva saker framåt. 
Målbilden är viktig och jag sätter alltid upp långsik-
tiga och kortsiktiga mål, både i mitt arbete och som 
person. I mitt arbete noterar jag ständigt att det finns 
människor runt omkring mig som har kunskaper att 
dela med sig av. När jag ser det så uppmuntrar jag 
dem att dela med sig, jag bjuder kanske in dem till en 
föreläsning eller försöker få med dem i någon arbets-
grupp eller påtalar för chefen att den personen har  
en viktig kunskap. Jag försöker tänka på att man kan 
sprida och dela kunskap på så många olika sätt.

ALLT HÖR IHOP
Camilla Linder disputerade 2019 efter fem år som 
doktorand där hon arbetat med ett projekt som ser  
till hela provkedjan och sätter patienten i fokus.

– Ett perfekt projekt för en biomedicinsk analytiker. 
Det är i mitt sammanhang som forskare som jag har 
börjat vara delaktig i olika forsknings- och utbildnings- 
aktiviteter inom enheten klinisk farmakologi på 
Karolinska Universitetslaboratoriet. För mig är det 
viktigt att alla på laboratoriet känner sig delaktiga 
även i forskning och utbildning. Det har varit inspi- 
rerande att vara i sammanhang där jag fått ta del av 
spännande forskning och kunnat bidra i utbildnings- 
aktiviteter. Det tror jag att det är för andra också, så 
man måste tänka att allt hör ihop!

Camilla Linder tillsammans med Lisa Wiklund från IBL:s styrelse och Helena Bergqvist som var den som nominerade Camilla.

R
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ETIKETIK

ör att få olika infallsvinklar tar jag avstamp i 
några av de rubriker franska etiska rådet använde 
i en skrivelse om etiska aspekter i samband med 
utbrottet av svininfluensan 2009. I samtliga fall 
handlar det om vilka värden vi sätter främst.

RÄTTVISA 
Att fördela rättvist, vare sig det gäller resurser eller 
påverkan av åtgärder, kan ses ur flera perspektiv. 
Frågan om vem eller vilka som påverkas och hur ger 
flera svar. Ett förbud mot att fler än 500 personer 

samlas påverkar flera företag, vilket också kan påverka 
enskilda individer som blir av med sina jobb. Det kan 
kännas orättvist. Samtidigt kan en sådan åtgärd göra 
att smittspridningen sker i en långsammare takt, 
vilket gör att färre kan komma att behöva avancerad 
sjukvård samtidigt. Den enskilde, särskilt den som 
tillhör en riskgrupp, kan gynnas av ett sådant beslut. 
Ser vi till prioriteringsplattformen där behov går före 
kostnad är beslutet att förbjuda stora folksamlingar 
inte svårt att förstå, behovet av hälsa går här före 
kostnader orsakade av beslutet.

JÄMLIKHET
Den pågående pandemin har tydliggjort ojämlikheter 
i vårt samhälle, till exempel kan sjuknärvaron bero på 
att man helt enkelt inte har råd att vara hemma på 
grund av karensdagen. Beslutet att (tillfälligt) ta bort 
karensdagen togs för att minska risken för de som sämst 
skulle klara att smittas av influensa, men utjämnade 
också skillnader i möjlighet att stanna hemma. 

Att från nationellt håll tillskjuta pengar till regio-
nerna ökar möjligheten till jämlik vård, det vill säga att 
var i landet du blir sjuk ska inte påverka den vård du 
får. Ojämlik vård beror inte bara på olika resurser mellan 
regionerna, utan också att olika individer kan ha olika 
möjlighet att få tillgång till vård där information om 
sjukdomar är en del. Här kan språkskillnader orsaka 
ojämlikhet, information på olika språk, och på ett till- 
gängligt sätt, är därför också viktigt för en jämlik vård.

SOLIDARITET
Det finns flera etiska aspekter på att hålla förskolor 
och skolor öppna. Dels har hälso- och sjukvårdspersonal 
möjlighet att gå till jobbet, där deras kompetens behövs 
för att diagnostisera och vårda. Det är också i viss mån 
solidaritet med de barn som mår bra av att vara i skolan, 
men framför allt i solidaritet med riskgrupper. Finns 
ingen barnomsorg kan exempelvis vård- och omsorgs-
personal hamna i det etiska dilemmat att antingen 
låta bli att gå till sitt samhällsviktiga arbete eller låta 
far- eller morföräldrar som kan tillhöra en riskgrupp 
passa barnen. 

En annan typ av solidaritet som blivit tydlig under 
den pågående pandemin är hur folk är villiga att hjälpa 
äldre, så att de inte riskerar att smittas. Att involvera 
civilsamhället som ett etiskt handlande vid pandemier 
var något WHO skrev om redan 2007.

SJÄLVBESTÄMMANDE/AUTONOMI
Vår rätt att bestämma över oss själva är en grundläg-
gande etisk princip. I en pandemi krockar vår rätt till 
autonomi med vad som är bäst för någon annan. Att 
inte få gå på större arrangemang, att inte få gå till jobbet 
trots att du bara hostar lite eller att uppmanas att inte 
resa utomlands – allt detta är uppmaningar som minskar 
din autonomi. Samtidigt är det uppmaningar som kan 
rädda livet på någon i en riskgrupp. Här är en avväg-

ning mellan hur mycket dina fria val är värda jämfört 
mellan x antal individers hälsa, och hälso- och sjuk-
vårdspersonalens arbetssituation. 

Har du som hälso- och sjukvårdspersonal rätt att 
vägra att utföra en arbetsuppgift för att du själv är 
rädd för att bli smittad?

Det etiska rådet i Nya Zeeland (NEAC) menar att 
hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att 
bistå med vård även om det innebär högre risk för 
dem själva och deras familjer.

Vårdförbundet skriver: ”Arbetsgivaren har ansvar 
enligt Arbetsmiljölagen för att förhindra smittspridning 
och sjukdom, men också att bemöta arbetstagarnas oro. 
Däremot finns ingen ovillkorlig rätt till omplacering.”

I en situation där vissa regioner i Sverige har ett 
större antal svårt sjuka patienter än andra regioner, 
samtidigt som flera av hälso- och sjukvårdspersonalen 
i regionen också är sjuka, skulle det kunna bli aktuellt 
att förflytta personal mellan regioner. Går detta inte 
att lösa på frivillig basis kan beslut behöva fattas som 
gör att den enskildes autonomi anses ha ett lågt värde 
jämfört med andra etiska principer. 

PIORITERINGAR
Liksom Folkhälsomyndigheten konstaterar NEAC att 
en pandemi kan tvinga fram svåra prioriteringar. Som 
vägledning har NEAC publicerat en rad frågor. Är svaret 
”ja” på någon av frågorna kan patienten prioriteras 
upp, medan ”nej” kan indikera en nedprioritering. 
Frågorna rör allt från om patienten kan klara sig utan 
vård utan att lida långvarig skada till huruvida patienten 
kommer att ha nytta av vården. För att återkomma 
till det sjunkande skeppet: Klarar passageraren att 
simma och därför kan platsen i båten ges till någon 
annan, respektive är passageraren i så dåligt skick att 
någon annan har bättre nytta av platsen i båten. 

När prioriteringar görs är det viktigt att ha människo- 
värdesprincipen i bakhuvudet: Varje människa har ett 
värde i sig oavsett bakgrund, egenskaper eller position 
i samhället. Men om effekterna av pandemin blir 
stora i kombination med få resurser inom sjukvården, 
kan vi i en exceptionell situation behöva kasta någon 
över bord.

VEM SKULLE DU PRIORITERA  
I ETT SÅDANT LÄGE?

2015 tog Folkhälsomyndigheten fram dokumentet ”Planering för beredskap mot pandemisk 
influensa”. I stycket om etiska aspekter konstateras att, den sedan 1997 beslutade, behovs-
principen i en pandemisituation kan tvinga fram prioriteringar som är mer kontroversiella 
än de som görs varje dag inom svensk hälso- och sjukvård. Jag tänker tillbaka på psykologi-
lektionerna i gymnasiet, där vi skulle diskutera vilka som skulle räddas från ett sjunkande 
skepp om det inte fanns tillräckligt många platser i livbåten. När båten är en värld med en 
pågående pandemi är det pandemietik vi diskuterar. 
Text: Åsa Gyberg-Karlsson, legitimerad biomedicinsk analytiker och ledamot i Statens medicin-etiska råd (SMER)

Pandemietik

F



LABORATORIET  Nr 2 • 202022

Etiska dilemman i coronatider
Har du klart för dig hur du skulle agera i de beskrivna situationerna? 
Diskutera med vänner och kollegor, är ni överens eller tycker ni olika?

Vi vill gärna höra hur era diskussioner har gått.  
Berätta för oss på laboratoriet@ibl-inst.se 

       STANNAR DU HEMMA 1?
Du har varit sjuk i misstänkt covid-19 och känner dig helt frisk, men 
hostar fortfarande. Samtidigt vet du att dina kollegor har det väldigt tufft.

Skulle du stanna hemma lite till?

       STANNAR DU HEMMA 2?
På grund av covid-19 har barnens skolor stängts. Din profession anses 
samhällsviktigt i och med pandemin och arbetsplatsen räknar med din 
arbetsinsats.

Stannar du hemma med barnen eller låter du mor- eller  
farföräldrar, som är över 70 år, sitta barnvakt?

       HUR MYCKET ÄR RISKEN VÄRD?
Du får veta att man kan tillfälligt omplaceras för att jobba i mer drabbade 
regioner av covid-19 mot en hög ersättning.

Väljer du att stanna på ordinarie arbetsplats eller att placeras om?

LÅT OSS TALA OM ETIK
I vårt arbete möter vi ständigt situa-
tioner som kräver ett ställnings- 
tagande. Vi väger in kunskaper 
(vetenskap) och vetskaper (beprövad 
erfarenhet) inom loppet av sekun-
der. Det sitter i ryggmärgen. Vad 
vi inte tänker på är att många av 
de ställningstaganden vi gör också 

innehåller ett praktiskt och faktiskt 
handlande utifrån vår moral. Det 
är när vi börjar fundera över dessa 
handlingar och motiven för dem 
som vi börjar reflektera etiskt. 

Etisk reflektion handlar om att 
ta ställning till olika värden och 
intressen som står i konflikt till 

varandra – så kallade etiska 
dilemman. 

Här beskriver vi situationer du 
kan stöta på som biomedicinsk 
analytiker och som kan vara värda 
att reflektera över på egen hand 
eller tillsammans med kollegor.

Mer läsning om 
PANDEMIETIK
NEAC (2007)
Getting Through Together: Ethical 
values for a pandemic.
Läs digitalt på neac.health.govt.nz 
under Publications and resources

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN (2015)
Planering för beredskap mot  
pandemisk influensa
Tillgänglig som pdf på www.folk-
halsomyndigheten.se

NATIONAL ETHICS COMMITTEE FOR 
HEALTH AND LIFE SCIENCE (2009)
Ethical issues raised by a possible 
influenza pandemic
Tillgänglig som pdf på  
www. ccneethique.fr

VÅRDFÖRBUNDET (2020) 
Coronaviruset och ditt arbete.
Läs digitalt under råd och stöd på 
www.vardforbundet.se

WHO (2007) 
Ethical considerations in developing 
a public health response to pandemic 
influenza.
Tillgänglig som pdf på www.who.int

ETIK

Gain greater confidence in reporting patient test results by monitoring  
for HIL interferences.
Monitoring your samples’ integrity before analyzing them is an important step in achieving reliable results.  
Liquichek Serum Indices is a quality indicator intended for use as part of laboratory interference testing to  
monitor an instrument’s ability to detect haemolysed, icteris and or lipemic samples.

How will Liquicheck Serum Indices help you to be confident? Visit bio-rad.bz/serum

FEEL CONFIDENT IN YOUR RESULTS

Check your instrument’s capability 

to detect pre-analytical 

HIL interferences 

with Liquicheck 

Serum Indices

bio-rad.bz/serum

002-20-serum-Ad.indd   1 27/01/2020   16:06
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ÅRETS STUDENTHANDLEDAREÅRETS STUDENTHANDLEDARE

SUSANNE OLSSON, DU ÄR ÅRETS STUDENTHANDLEDARE 
2019, GRATTIS!
–Tack! Vilken överraskning.

VISSTE DU ATT DU VAR NOMINERAD?
– Nej, jag visste inte att det var någon som nominerat 
mig till ert pris. Jag blev nominerad av en annan 
student till Vårdförbundets handledarpris förra året, 
så först blev jag lite konfunderad.

Susanne Olsson berättar att arbetet med att ta emot 
studenter alltid har prioriterats på hennes arbetsplats 
på Bild och funktion, klinisk fysiologi och nuklear-
medicin i Lund.

– Vi är två biomedicinska analytiker som har uppdraget 
att vara kliniska lärare på 50% var och så har det varit 
i många år. Det uppskattar vi väldigt mycket, just för 
att då har vi tid och utrymme för daglig reflektion 
och mycket annat.

Sin handledarstil har hon slipat fram genom att gå 
handledarutbildningar och genom att ta del av olika 
handledardagar som hon beskriver som bra tillfällen 
för att utbyta erfarenheter. Handledarrollen har inte 
förändrats nämnvärt under de dryga 20 åren som gått 
sedan hon själv tog examen.

– Nej, men kanske genom att antalet studenter hos 
oss ökat markant. Det är väldigt positivt, vi behöver 

SUSANNE OLSSON ÄR ÅRETS STUDENTHANDLEDARE 2019

”Positiv, drivande och 
alltid motiverande”

IBL vill uppmärksamma den som introducerar studenter till deras stundande  
arbetsliv under den verksamhetsförlagda utbildningen. Därför utses sedan några år  

Årets studenthandledare, där studenterna själv får nominera någon som de tycker förtjänar  
utmärkelsen. IBL:s styrelse enades om nomineringen från Annika Chan och Fatemah Merhi som 

läser sista året på biomedicinsk analytikerprogrammet vid Malmö universitet. De båda studenterna 
nominerade sin handledare som tog emot dem på klinisk fysiologi och nuklearmedicin på  

Skånes Universitetssjukhus i Lund. Laboratoriet har pratat med vinnaren.

Text: Marcus Rehnberg

”Tveka inte!  
Så lyder Susanne Olssons  

råd till den som går i  
handledartankar”

fler duktiga kollegor. I framtiden kanske vi på arbets-
platserna måste prioritera att ta hand om våra duktiga 
studenter i ännu högre grad, det måste avsättas tid för 
att ge en bra och lärorik miljö för dem. Det är viktigt 
för att de efter avslutad VFU ska känna sig trygga och 
redo för sina framtida utmaningar.

Susannes Olssons uppmaning till den som funderar 
på att bli handledare är att inte tveka utan göra slag i 
saken.

– Det är otroligt stimulerande och utvecklande att 
få arbeta med handledning. Jag lär mig dagligen nya 
saker, tack vare alla studenters frågor.

har av Institutet för biomedicinsk 
laboratorievetenskaps styrelse utsetts 

till Årets studenthandledare.

Stockholm 19 februari

Maysae Quttineh 
Ordförande

DIPLOM
Årets studenthandledare 2019

Susanne Olsson

2.000 kronor

ÅRETS 
STUDENTHANDLEDARE 2019

VINSTCHECK

SUSANNE OLSSON OM NOMINERINGEN
Vi bryter ner nomineringen från Annika 
Chan och Fatima Merhi i delar och låter 
årets pristagare kommentera dem var och en.

1 Du är ”oerhört positiv, drivande och alltid 
motiverade”

 – Jag försöker alltid att vara positiv och 
tänka positiva tankar, jag är nog sådan som 
människa. Jag tycker att det är viktigt för 
att skapa en positiv atmosfär och försöka 
tänka på att det du fokuserar på, det 
förstärker du.

2 Du är ”mer som en kompis än en hand- 
ledare, som man verkligen kan prata  
med utan att känna sig obekväm”

 – Det gör mig glad att mina studenter 
upplever det så. Det är mycket viktigt för 
mig att studenterna känner sig välkomna 
och trygga, för att skapa en bra lärandemiljö.

3 Du ”lär ut på ett bra sätt och ger dig inte 
förrän man verkligen förstår”

 – Jag går mycket efter att försöka finna 
personen på den nivån som de befinner sig, 
för att citera Sören Kierkegard. Jag måste 
hitta deras nivå, för att sedan kunna gå 
vidare. För mig är det viktigt att inte 
förminska personen jag har framför mig.

4 Du ”ställer varför-frågor, så att  
studenterna får reflektera och diskutera”

 – Reflektionens värde är en av sakerna jag 
har lärt mig på handledarutbildningarna. 
Att en oreflekterad erfarenhet är ingen 
erfarenhet, för då lär man sig saker utan  
att veta varför. Det gläder mig att de 
uppskattar alla mina ”varför”.
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STUDERANDEKRÖNIKANSTUDERANDEKRÖNIKAN

är jag blev tillfrågad om att 
bli studentkrönikör så var 
tanken att jag skulle skriva 
om hierarkin inom vården, 
men för att vara helt ärlig  

så har jag bara erfarenheter från en 
kort praktikperiod under hösten 
och ingen tillfrågad har hittills 
heller velat uttala sig i frågan. Även 
om det är ett väldigt intressant 

ämne att sätta sig in i, så känner 
jag att det just nu finns andra 
saker som är viktigare att skriva 
om. Jag har i skrivande stund 96 
dagar kvar till examen och just nu 

IBL:s krönikör Frida Johansson närmar sig examen och känner vilsenhet inför sina val-
möjligheter efter examen. Hon efterlyser större närvaro från yrkesverksamma biomedicinska 
analytiker under utbildningen, från både näringslivet och sjukhuslabben.
Text: Frida Johansson

måste jag erkänna att en viss 
vilsenhet och en gnutta besvikelse 
har infunnit sig.

Varför känns det så här? Det 
finns ju gott om jobb att söka efter 
examen, det är bara att läsa på 
Platsbanken eller andra sidor för 
jobbannonsering. Men ändå ligger 
främst vilsenheten där som en grå 
dimma och skymmer sikten in i 
det framtida yrkesliv som väntar. 
Den borde ju se ljus ut med tanke 
på att biomedicinska analytiker är 
ett bristyrke.

BERÄTTA FÖR OSS OM YRKET
När jag sedan sätter mig ner för  
att bryta ner vad den här känslan 
grundar sig i, landar jag rätt snart  
i att det finns en basal del som jag 

saknat under utbildningens gång 
som för mig hade varit väldigt 
värdefull. Nämligen att yrkesverk-
samma legitimerade biomedicin-
ska analytiker kommer ut till oss 
studenter och berättar om yrket, 
valmöjligheterna och karriärvägarna. 
Nu kan jag bara tala för hur det 
sett ut på min högskola, men 
ingen har besökt oss och vad det 
beror på står skrivet i stjärnorna. 
Brist på tid eller brist på intresse? 
Som student kan man bara 
spekulera. 

Jag vill ju tro att jag valt en 
utbildning som öppnar dörren till 
en massa olika möjligheter, jag är 
nämligen allt som oftast en riktig 
optimist. Men även den lilla 
optimisten i mig börjar känna 
vissa tvivel när det är så tyst från 
arbetslivets aktiva biomedicinska 
analytiker. Vi studenter behöver er, 
vi behöver få träffa er och höra hur 
er vardag ser ut och vi behöver få 
veta vad det är som driver er till att 
gå till jobbet varje dag. Kom ut till 
oss och berätta och ju tidigare i 
utbildningen som det sker, desto 
snabbare får vi studenter svar på 
varför vi gör det vi gör.

VAR ÄR NÄRINGSLIVET?
Idag när jag reflekterar över alla 
ämnen jag avverkat under pro-
grammets gång, så känns det som 
om vissa kurser blivit som en 
parentes i en utbildning som med- 
vetet verkar styras mot ett yrkesliv 
på ett labb inom vårdapparaten. 
Det råder inget tvivel om att det 
behöver rekryteras fler biomedicinska 
analytiker till labben på sjukhusen, 
men vissa vill kunna välja en annan 
väg och ändå kunna utbilda sig till 
legitimerad biomedicinsk analytiker. 
Ibland är jag till och med så 

SLÅ UPP DÖRRARNA

IBL:s studentkrönikör Frida Johansson läser 
sista terminen på biomedicinsk analytiker-
programmet i Kristianstad. 

konspiratorisk att jag misstänker 
att näringslivets privata aktörer 
medvetet inte bjuds in för att vara 
med och utveckla programmets 
innehåll för att konkurrensen då 
skulle bli ännu större om de 
studenter som faktiskt väljer att 
läsa till biomedicinska analytiker 
och tar ut sin examen. Men ju fler 
som vet vilka vi är och vad vi kan, 
desto större uppmärksamhet får 
yrket och därmed utbildningen.

Jag tror att det är viktigt att 
inspirera oss studenter till att först 
och främst söka utbildningen och 
sedan hålla studenternas intresse 
vid liv genom en kontinuerlig 
kontakt med arbetslivet. En 
intressant fråga är till exempel hur 
det är att jobba som biomedicinsk 
analytiker i andra länder. Att öppna 
de internationella dörrarna kan 
vara väldigt lockande. Eller varför 
inte låta det sista året ge studenterna 
en större möjlighet att forma sin 
utbildning inför ett kommande 
arbetsliv, baserat på studentens 
egna intressen inom yrkesområdet. 
Öppna dörrar, transparens och en 
tydlig kommunikation brukar lösa 
de flesta problem.

N
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IBL:S AGENDAIBL:S AGENDA

Mobidiag Sverige AB
PB 140
SE-186 23 Vallentuna
sales@mobidiag.com

Tillgängligt nu!

Anti-SARS-CoV-2 Rapid Test 

Immunoassay för detektion av IgG och IgM
antikroppar mot SARS-CoV-2 (COVID-19)

• Unikt individuellt lgG- och lgM-test i en och samma kassett
• Skiljer mellan akut och återhämtningsfas från tidigare  
  infektion
• Snabbt och enkelt att använda
• Flera olika provtyper (humant serum, plasma eller 
  helblod)
• Frakt och lagring sker vid rumstemperatur

KOMMANDE PRODUKTER:

-> Novodiag® COVID-19 (random access), Under utveckling
-> Amplidiag® COVID-19 (med Amplidiag Easy® för               
laboratorier med stora provvolymer och fullt automatiserat 
arbetsflöde för qPCR screening av COVID-19), Under utveckling

Anti-SARS-CoV-2 Rapid Test*

* Test tillverkat av Autobio Diagnostics Co, Ltd.

IFBLS-stipendier
IBL utlyser fyra stipendier á 5 000 kronor 

som öronmärks för deltagande på  
världskongressen IFBLS i köpenhamn  

1-5 september 2020.

Information om kriterier och  
ansökningsförfarande finner du på  

www.ibl-inst.se.

IBL:S ÅRSMÖTE FLYTTAS
IBL:s årsmöte 2020 var planerat att genomföras 
13 maj i samband med vårmötet i Klinisk kemi.

Precis som vårmötet kommer IBL:s årsmöte 
flyttas till ett annat tillfälle.  

Nytt datum för IBL:s årsmöte är 25 maj  
och vi undersöker möjligheten att genomföra 

årsmötet som en webbsändning.

Besök www.ibl-inst.se för information om  
när och hur årsmötet genomförs.

Vårt livsviktiga yrke är alltid värt 
att uppmärksamma. I år infaller 
15 april – internationella 
biomedicinska analytikerdagen 
– mitt i en tid när vår kompe-
tens värdesätts högt tack vare 

biomedicinska analytikers 
viktiga insatser under rådande 

coronapandemi.
Med det läge vi befinner oss i kommer IBL  

inte att genomföra några uppsökande aktiviteter  
ute bland allmänheten utan fokusera på att synas  
i sociala medier. Och där vill vi som vanligt ha er 
hjälp.

Bland annat kommer vi att genomföra en 
planschtävling som pågår fram till och med  
15 april.

Vi vet att det finns både stor kreativitet och en 
stark vilja att uppmärksamma yrket hos våra med- 
lemmar, och vår ambition är att kunna omsätta det 
till informativa planscher som kan sättas upp i till 
exempel väntrum eller korridorer på vårdcentraler 
och sjukhus. Eller andra platser där de gör nytta.

Kriterierna är få, egentligen bara att budskapet 
på planschen ska synliggöra yrket på ett kort och 
tydligt sätt. Gärna med ett anslag som vänder sig  
till allmänheten.

Vi kommer givetvis att utse flera vinnare för att 
täcka upp så många inriktningar som möjligt.

Posta ditt förslag på Facebook och/eller Instagram 
senast 15 april och märk ditt inlägg så att vi kan 
hitta det:

#stoltbiomedicinskanalytiker
#enpåtusen
 

Vi trycker upp planscher av de bästa och mest 
uppskattade bidragen och ser till att de sprids till 
arbetsplatser över hela landet.

Så dela, gilla och kommentera de bidrag du vill 
se som vinnare.

Som inspiration, ett exempel på hur det skulle 
kunna se ut.

Internationella  
biomedicinska  
analytikerdagen

Delta i IBL:s 

planschtävling
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VI SÖKER EN
BYGGINTRESSERAD BMA

Mälaren Hästklinik erbjuder avancerad vård inom sportmedicin, kirurgi och internmedicin, både vid 
klinikerna samt via en omfattande ambulerande service. Veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare 
arbetar tillsammans för att erbjuda hästar och ägare bästa tänkbara omvårdnad. I dagsläget är vi 
drygt 70 anställda som ger vård och service vid ca 23.000 besök årligen.

Just nu bygger vi för fullt vårt nya hästsjukhus utanför Sigtuna som planeras öppna till 
sommaren. Vi har då utmärkta förutsättningar för att utveckla vår verksamhet ytterligare 
och planerar bland annat för en kraftigt utökad laboratorietjänst i egen regi. Redan idag 
genomför vi själva en hel del analyser av prover men kommer bredda tjänsten för att 
snabbare ge våra veterinärer och kunder provsvar som idag görs externt. 

I tjänsten ingår att bygga upp och utrusta det nya laboratoriet och att sedan ansvara för den 
dagliga driften av laboratoriet. Det ingår även att ansvara för rutiner som skapar kvalitetssäkra-de 
analysresultat på samtliga våra kliniker. Du utbildar även andra och föreslår och genomför löpande 
förbättringar.

Kvalifikationer: 

Du är utbildad Biomedicinsk analytiker med 
minst 5 års erfarenhet inom Veterinärmedi-cin. 
Du har stor vana av det dagliga arbetet och har 
mycket goda kunskaper i funge-rande rutiner 
för att skapa kvalitetssäkrade analysresultat. 

Som person är du utåtriktad, flexibel och trivs 
med både människor och hästar. Du har hög 
ansvarskänsla och samarbetsförmåga och trivs 
på en arbetsplats med högt tempo. Tjänsten 
kräver att du behärskar svenska i tal och skrift.

Våra medarbetares kompetens, trivsel och 
engagemang är förutsättningen för vår 
framgång. Om den här tjänsten passar dig är 
ditt engagemang och din förmåga att bygga 
upp något nytt mycket stort. 
Vi erbjuder en långsiktig utveckling i en 
glad och expansiv verksamhet med hög 
specialistkompetens. Du arbetar med an-
dra erfarna kollegor där vår gemensamma 
kompetens skapar bästa möjliga vård.

Välkommen att skicka ditt CV och personligt brev till Håkan Engdahl på ansokan@hastklinik.se
Märk ansökan med ”Laboratorium”. Intervjuer sker löpande.

KONTAKT

019-123490
Jonatan@tsreklam.se

BESÖK OSS
www.tsreklam.se

Aspholmsvägen 14

FÖRETAGSINFORMATION
ORG.NR 556630-5297

AKTIEBOLAG
Registrerad för F-SKATT

ÖREBRO

tsreklam.se

ibl-inst
20180406

Tryckbredd 250mm

NYHET!
Nu finns t-shirten både i unisexmodell och
dammodell.
Unisexmodellen finns i storlekarna S-XXL, och 
dammodellen finns i M-XXL (liten i storlekarna).

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

Visa att du är en
#stoltbiomedicinskanalytiker

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

T-SHIRTEN  

KOSTAR 100 SEK  

INKLUSIVE  

FRAKT.
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KURSER KURSER

KVALITETSKURS 2 FÖR KVALITETSANSVARIGA
IBL:s kvalitetskurser för kvalitetssamordnare  
och kvalitetsansvariga innehåller tolkning av 
standarder (främst ISO 15189 och ISO 17025) och 
arbetssätt för att uppfylla kraven. Sakkunniga före- 
läsare kommer att genom teori och reflektioner 
ge fördjupad kunskap inom olika områden.

KURSINNEHÅLL
• Det systematiska patientsäkerhetsarbetet –  

nya perspektiv inom område.
• Hantering av klagomål
• Korrigerande och förebyggande åtgärder
• Att jobba med ständiga förbättringar
• Utvärdering och revisioner av arbetsmiljö och 

patientsäkerhet.
• Internrevision, när, var och hur – Workshop
• Effektivisering av händelseanalyser enligt 

SKR:s rekommendationer

Kursen kommer även innehålla genomgång av 
standarden och presentationer för respektive 
område varvade med gruppdiskussioner kring 
ämnet.

HÄNDELSEANALYS, RISKANALYS OCH RISKBEDÖMNING
Utbildningen är till för dig som vill bli analysledare för riskanalyser och 
händelseanalyser.

Riskanalys används i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet. Syftet 
är att identifiera risker och riskernas orsaker och föreslå åtgärder som 
eliminerar eller minskar riskerna för avvikelser och tillbud. En händelse-
analys kan utföras när en händelse inträffat som medfört att en patient 
har kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt i vården. 
Analysen ger kunskap om hur och varför händelsen inträffade.

Vi går igenom SKLs metoder för analyserna med hjälp av fiktiva fall. 
Kursen belyser systemsyn och individsyn, MTO-perspektiv, resiliens och 
risktänkande och hur man proaktivt arbetar sig igenom verktyget för att 
förbättra nya eller befintliga processer.

KURSLEDARE  Maysae Quttineh

DATUM  21-22 oktober 2020

PLATS  Jönköping

PRIS  4 700 KR.

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 700 KR

KURSLEDARE   
Maysae Quttineh 

DATUM  4-5 juni

PLATS  Stockholm

PRIS  6 500 KR 

PRIS FÖR MEDLEMMAR  
I IBL  4 400 KR

FLERA AV VÅRENS KURSER FLYTTAS
Med anledning av coronavirusets spridning kommer flera av vårens kurser att få 
nya datum, förhoppningsvis kan vi genomföra dem redan under hösten 2020.

Alla anmälda behåller sina platser på kurserna, med möjlighet att avboka sin 
plats om det nya datumet inte passar.

Kurser som är planerade att genomföras i juni eller senare behåller sin plats i 
kalendern tills vidare.

Grundläggande 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.

KURSLEDARE  Christine Stenström

DATUM 23-24 september 2020

PLATS  Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna

PRIS  7 300 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  6 300 KR

KURS I FLÖDESCYTOMETRI 
Stockholm

KURS I MOLEKYLÄRPATOLOGI 
Örebro

KURS I MOLEKYLÄRDIAGNOSTIK 
MED NGS 
Örebro

KURS I GENETISK  
FOSTERDAGNOSTIK 
Stockholm

FORTSÄTTNINGSKURS I  
CELLMORFOLOGI I BLOD  
OCH BENMÄRG 
Falun

Besök  
www.ibl-inst.se 
för uppdaterad 
information om 
följande kurser

GRUNDKURS I BLODMORFOLOGI
Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som nyligen har börjat 
arbeta med cellmorfologisk diagnostik. Målet är att kunna identifiera 
hematologiska celler i blodet. Utgångspunkten är normal hematopoes 
och vi följer vad som händer vid olika blodsjukdomar.

Vi studerar live-bilder på celler via kamera på mikroskopet till data-
skärmar. För att kunna tillgodogöra sig kursen, underlättar det om Du 
har en god teoretisk grund i hematologi och terminologi.

KURSLEDARE  Karin Ohlander och  
Christina Andersson

DATUM  Hösten 2020

PLATS  Falun

PRIS  9 800 KR 

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  8 800 KR



WHEN: September 1st–5th 2020
WHERE: Bella Center Copenhagen
WHO:  Biomedical Laboratory 

Scientists and Laboratory 
Technologists 

CU in
CPH
2020

 facebook.com/groups/jointhelabrace

34th World Congress 
of Biomedical 
Laboratory Science

15 APRIL
Internationella biomedi-
cinska analytikerdagen

25 MAJ
IBL:s årsmöte

26–28 MAJ
Fortsättningskurs  
i cellmorfologi
i blod och benmärg
Falun

4–5 JUNI
Kvalitetskurs 2 för
kvalitetsansvariga
Stockholm

1–5 SEPTEMBER
IFBLS världskongress
Köpenhamn

29–30 SEPTEMBER
Labbdagarna
Stockholm

1–2 OKTOBER
Equalis användarmöte
Endokrinologi

8–9 OKTOBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser

15 OKTOBER
Equalis användarmöte
Transfusionsmedicin

21–22 OKTOBER
Kurs i händelseanalys, 
riskanalys och  
riskbedömning
Jönköping

4–5 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Molekylärdiagnostik

12–13 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi

16–18 NOVERMBER
Höstmöte i klinisk kemi
Umeå

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2020

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 8 juni 2020
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OBS!
Med anledning av spridningen av COVID-19 kan möten och utbildningar 
ha flyttats eller ställts in efter att tidningen skickats till tryck.  
Besök www.ibl-inst.se för uppdaterad information.



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

  SARS-CoV-2

Snabb detektion av pandemisk coronavirus 
SARS-CoV-2 på 45 minuter.

Mindre än en minut hands-on-tid för att 
förbereda prov och starta analys.

Kan kombineras med differentialdiagnostik på 
samma instrument. 
Tester för: Influensa, RSV, Strep A, VRE, Norovirus etc.

  Automatiserad molekylär test  
  för kvalitativ detektion av 
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