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En ruggig höstdag står några och bjuder på glögg mitt på centralstationen. 
Får lite smått panik över att julen närmar sig. Vart tog hösten vägen? 
Som ordförande har min höst präglats av internationellt arbete. I slutet 
av september fick jag äran att inleda och moderera den nordiska utbild-
ningskonferensen som IBL arrangerade. Därefter bar det av mot Genoa 
för möte med den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker 
följt av en europeisk konferens som handlade om biomedicinska analytiker 
i framtiden.

Båda konferenserna berörde vilken kompetens framtidens biomedicinska 
analytiker behöver förvärva för att kunna möta de demografiska föränd-
ringarna och den tekniska utvecklingen, samtidigt som bristen i flera länder 
utgör en stor patientsäkerhetsrisk. Vi är redan i framtiden och vad gör 
Sverige för att hantera den ökande bristen? I början av november släppte 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sin rapport om framtidens behov av 
högskoleutbildade professioner inom den offentliga sektorn och redovisade 

det prognosticerade behovet fram 
till 2035. För att uppfylla det behovet 
krävs drygt 516 utexaminerade 
biomedicinska analytiker varje år 
under 2022-2035. Den större efter- 

frågan beror till stor del på pensionsavgångar och förvärras av det låga 
söktrycket och den låga examensfrekvensen. Detta är heller inte bara ett 
problem i Sverige. På den nordiska utbildningskonferensen diskuterades vad 
lärosäten kan göra för att fler ska slutföra sin utbildning. Bland annat kom 
man fram till att man behöver utveckla pedagogiken, använda sig av nya 
undervisningstekniker och utnyttja den digitala utvecklingen på ett bättre sätt.

Det låga söktrycket kan delvis förklaras av att yrket är okänt för många 
men vi vet även att både bristen på karriärmöjligheter och den obefint-
liga löneutvecklingen är ytterligare två faktorer som påverkar den nya 
generationen. För verksamheterna är den största 
utmaningen inte bara att rekrytera nya medarbetare, 
det har även blivit svårt att behålla personal med rätt 
kompetens när den inte värdesätts på rätt sätt. IBL 
kommer att fortsätta bevaka kunskapsområdet och 
dess utveckling, jobba för kompetensutveckling för 
yrkesverksamma och definitivt fortsätta kampen för en 
reglerad specialistutbildning. Inte bara för att utveckla 
professionen men även för att framtidens vård behö-
ver oss för att göra skillnad. 

Framtidens vård behöver oss

”För att möta behovet krävs 
drygt 516 nyexaminerade per år”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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Vårt nya drogtest-system SCS 
är enkelt, säkert och effektivt 
Undvik besvärliga provtagningar - använd saliv istället 

för urin vid drogtester. Det har aldrig varit enklare 

att utföra säkra kontroller. 

Kontakta oss för mer information

Drogtest
-med saliv
istället 
för urin        

Hettich Labinstrument AB
Telefon +46 (0)8 752 00 30 | Fax +46 (0)8 752 03 90

info@hettichlabinstrument.se

SCS-systemet för säkra prover med 

saliv innehåller provrör med 

extraktionslösning, uppsamlingsburk 

och överföringsrör. Provrören kan fås 

med eller utan säkerhetsförsegling.
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25-Hydroxy Vitamin D testing
The accuracy of LC-MS/MS 
technology with the convenience  
of automation

Find out more at thermofisher.com/cascadion

*Products are IVD/CE marked but not 510(k)-cleared and not yet available for sale in the U.S. Availability of 
products in each country depends on local regulatory marketing authorization status.

© 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher 
Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. D18047-02-EN 052019

Introducing the IVD/CE-marked 
Cascadion™ SM 25-Hydroxy  
Vitamin D Assay for use on the 
Cascadion SM Clinical Analyzer

Thermo Scientific™ Cascadion™ SM 
25-Hydroxy Vitamin D Assay 

• Accurately quantitate Total 25-Hydroxy Vitamin D as a sum of 
25-Hydroxy Vitamin D2 and D3 using LC-MS/MS technology 
without interference by C3 epimers

• Random-access analyzer usable by all qualified laboratory 
personnel increases productivity while reducing costs

• Satisfy certification requirements with NIST-traceable 
calibrators and controls
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D
en moderna spirometern 
uppfanns på 1840-talet av 
den engelska kirurgen 
Hutchinson som mätte hur 
mycket en person kunde 

andas ut från maximalt fyllda 
lungor. Han undersökte 4 000 
personer och insåg att det fanns  
en koppling mellan den utandade 
volymen och personens ”livskraft” 
– eller ”vitalitet” – och myntade 
därför begreppet vitalkapacitet 
(VC). Tiffeneau som beskrev 
principen för de forcerade utand-
ningarna – det vi idag oftast kallar 
dynamisk spirometri eller flöde/
volymkurva – började använda 
måttet FEV1* och kvoten mellan 
FEV1 och FVC+. Dynamisk 
spirometriundersökning är en 
billig, snabb och riskfri standard-

undersökning och en hörnsten vid 
diagnostik av folksjukdomarna 
astma och kronisk obstruktiv lung-
sjukdom (KOL), men också viktig 
för att bedöma andra sjukdomar, 
göra medicinska kontroller eller 
riskbedömning inför operationer. 
Metoden har även en mycket stor 
spridning och finns tillgänglig på 
alla vårdcentraler och för allmän-
heten i form av billiga mätare som 
kan kopplas till mobiltelefoner. 

En tydlig nackdel med under-
sökningsmetoden är att patienten 
(försökspersonen) måste medverka 
och kunna göra maximalt stora 
och kraftfulla utandningar. Svårig-
heten för testledaren är att bedöma 
om ansträngningen är maximal. 
Utförs undersökningen på ett 
felaktigt sätt blir det ett otillförlit-

ligt underlag för diagnos och risk för 
felbedömning finns. Det är denna 
kvalitetsbedömning av undersök-
ningen som står i centrum för första 
delen av mitt avhandlingsarbete. 

Den andra delen av mitt avhand- 
lingsarbete utforskar en teknik som 
kan sägas vara motsatsen till spiro- 
metri i många avseenden. Den är dyr, 
tidskrävande och, komplicerad där 
en inhalation av radioaktivt märkta 
nanopartiklar används. Antalet 
personer som kan undersökas med 
sådana metoder är litet och fråge- 
ställningen handlar mer om grund- 
forskning. Försöken går ut på att 
försöka reda ut hur mycket av in- 
andade små partiklar (i nano-meter-
storlek) som kan passera från 
alveolerna (lungblåsorna) ut i blodet. 

SPIROMETRI I STOR SKALA  
– STUDIER AV REFERENSVÄRDEN,  
INLÄRNINGSPROCESSER OCH  
KVALITETSMÅTT
Hur bra en spirometriundersökning 
blir beror väldigt mycket på hur väl 
patienten kan medverka. Detta 
beror i sin tur på testledarens för- 
måga att få patienten att göra rätt 
(Crapo et al 1991, Miller et al 2005, 
Haynes et al 2012). För att studera 
detta använde vi data från LifeGene 
som är en stor populationsbaserad 
studie och ett samarbete mellan ett 
flertal medicinska institutioner i 
Sverige (www.lifegene.se). Cirka 
10 000 spirometrier genomfördes 
med två olika spirometer-fabrikat 
(och därmed olika mjukvaror/
program). 

De två olika programmen kunde 
båda med hjälp av algoritmer räkna 
ut undersökningskvaliteten i form 
av ett betyg mellan 1 (A) och 5 (F). 
Högsta betyg (1 eller A) innebar att 
undersökningen är utförd korrekt 
och att resultatet är mycket tillför- 
litligt. Det fanns dock en skillnad 
mellan programmen. I studiens 
första del presenterades kvalitets- 
informationen direkt på skärmen 
vid undersökningstillfället, jämfört 
med i studiens andra del då kvalitets- 
betyget skrevs ut efteråt på rapporten. 
I första studien kunde alltså under- 
sökningen utökas med fler blås/
försök om kvaliteten inte var till- 
räcklig. Denna skillnad gjorde att 
vi kunde undersöka vikten av att 
testledaren får feedback direkt på 
skärmen under pågående under-
sökning, jämfört med om det först 
i efterhand syns hur bra eller dåligt 
det gick. 

Skillnaden var stor. Kvalitets-
återkoppling i realtid direkt på 

Mikaela Qvarfordt är legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk 
fysiologi och arbetar vid Barnhjärtcentrum, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hon  
är också doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, avdelningen 
arbets- och miljömedicin på Karolinska Institutet och presenterar här arbetet  
med sin pågående avhandling, där halvtidskontroll är planerad till våren 2020.  
Huvudhandledare är professor Magnus Svartengren.
Text: Mikaela Qvarfordt 

Lungfysiologiska metoder  
från det lilla till det stora

*Forcerad exspiratorisk volym efter en sekund; +Forcerad 
vitalkapacitet.

Figur 2. Partiklarna tillverkas i Technegasgeneratorn och förs över till mylarballongen när 
sugpumpen startas. När ballongen är fylld skiftas den manuella ventilen så att försöks-
personen kan andas in från ballongen. Andetagens storlek kan mätas eftersom luft som 
försvinner ur ballongen ersätts med luft som strömmar in genom en pneumotach.  
Prover på partiklarna tas för att kontrollera storleken och koncentration. 

skärmen underlättade arbetet betyd- 
ligt och det blev mycket enklare 
att prestera undersökningar med 
hög kvalitet (figur 1). Dessutom 
kunde vi följa hur kvaliteten ökade 
över tid. Dessutom kunde vi vissa 
att testledarna inte behövde ”år av 
erfarenhet” utan att det räcker med 
relativt höga volymer (5-7 under-
sökningar per dag) och bra feed-
back för att åstadkomma mycket 
hög kvalitet – och detta på bara  
ett par veckor.

NANOPARTIKLAR – STUDIER  
I LITEN SKALA 
När halterna av luftföroreningar 
ökar kraftigt under korta episoder, 
så följs detta av episoder med ökat 
antal dödsfall inom 24-48 timmar. 
Den mest kända episoden var 
London-smogen 1956, men feno- 
menet är generellt (Dockery et al, 
1992, 1994, Pope et al, 1992, Schwartz 
et al 1993). I och med att dessa 
dödsfall inträffar relativt kort tid 

Figur 1. De två tillverkarna graderade kvaliteten med bokstäver respektive siffror, men 
de är helt jämförbara. ”A” eller ”1” är högst kvalitet, ”F” eller ”5” innebär att undersök-
ningen innebär att patienten inte lyckades utföra något godkänt försök.
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Figur 3. Mellan 25 och 30 % av partik-
larna som fanns i lungorna direkt efter 
exponering har läckt ut i blodet efter en 
vecka. För friska är motsvarande siffra 
mycket låg – endast 3 %. 

AVHANDLINGEN – PUBLICERADE 
OCH PLANERADE ARTIKLAR

ARTIKEL 1 - PUBLICERAD
Qvarfordt, M., Anderson, M. & Svarten-
gren, M. Quality and learning aspects of 
the first 9000 spirometries of the LifeGene 
study. npj Prim Care Resp Med 28, 6 (2018)

ARTIKEL 2 – UTKAST
Preliminär titel: Reference equations 
derived from the LifeGene stude  
compared to GLI 2012.  

ARTIKEL 3 - MANUSKRIPT
Qvarfordt M, Anderson M, Sanchez-
Crespo A, Diakopoulou M, Svartengren 
M. Pulmonary leakage of ultrafine carbon 
particles in COPD and IPF patients. 

ARTIKEL 4 - UTKAST
Preliminär titel. DTPA-clearence i förhål-
lande till nanopartikel clearence vid 
alveol-skada. 
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VETENSKAP

efter luftföroreningstopparna är 
det inte mycket annat än kardio-
vaskulära händelser som kan vara 
aktuella. En teori som skulle 
kunna förklara dessa dödsfall är att 
små partiklar i luften kan ta sig 
från alveolerna ut i blodbanan och 
orsaka plackrupturer vilket skulle 
kunna leda till stroke eller hjärtin-
farkt. Det har dock inte visats att 
partiklar tar sig över i blodet på 
det här sättet. 

I studien används mycket små 
kolpartiklar som är cirka 100 nm  
i diameter (en röd blodkropp är 
cirka 7 000 nm i diameter). 
Partikeln märks med den radio- 
aktiva isotopen 111-Indium. Med 

hjälp av en specialbyggd expone-
ringsanläggning (figur 2) låter vi 
sedan försökspersoner andas in 
dessa partiklar för att sedan med 
hjälp av en gamma-kamera se om 
partiklarna (det vill säga radioakti-
viteten) är kvar i lungorna eller 
försvinner ut i blodet. 

Resultaten är unika och mycket 
tydliga. För lungfriska försöksper-
soner har i stort sett inga partiklar 
lämnat lungan, mätt med gamma-
kamera en vecka in i försöket. 
Lungor hos friska personer släpper 
alltså igenom mycket få partiklar 
över till blodbanan. Hos personer 
som rökt och fått KOL samt hos 
personer med idiopatisk lungfibros 
ser vi ett helt annat mönster 
(figur 3). Dessa personers lungor 
läcker påtagligt och partiklar tar 
sig därför ut i blodet. Skälet är 
troligen att båda dessa grupper  
har ett skadat alveolarmembran. 

AVSLUTNINGSVIS
Att få arbeta deltid med forskning 
är mycket stimulerande. Jag är 
glad att kunna bidra med lite mer 
kunskap när det gäller hur lung-
orna fungerar och hur vi kan testa 
deras funktion. Ett doktorandar-
bete är en spännande väg mot vår 
högsta akademiska examen – en 
väg som fler borde prova. 

Mikaela Qvarfordt
Doktorand vid institutionen för medicinska 

vetenskaper, avdelningen för arbets- och 
miljömedicin på Karolinska Institutet

 

The Aptima® HPV assay
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The Aptima HPV assay combines excellent sensitivity with unrivalled specificity1-5 and clinical 
efficacy proven up to 7 years.6-8 Significantly improved specificity has “tremendous implications 

for improved global public health”6 by delivering less false positive misdiagnosis, less colposcopy 
referrals, less patient anxiety and unnecessary overtreatment.1-5*

ADS-02426-NOR-EN Rev 001 © 2018 Hologic, Inc. All rights reserved. Hologic, The Science of Sure, Aptima and associated logos are trademarks and/or registered 
trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. The content in this piece is for information purposes only and is not 
intended to be medical advice. For specific information on products, please contact your local Hologic representative or write to Nordicinq@hologic.com.

Diagnostic Solutions  |  healthdxs.com/en  |  NordicInq@hologic.com  

References: 1. APTIMA HPV Assay [package insert, AW-14517-001 Rev 005 (EN)], San Diego, CA; Hologic Inc., 2018. Table #43.  2. Reid et al., Am J 
Clin Pathol 2015 Sep;144(3):473-83 (CLEAR).  3. Iftner et al., J Clin Microbiol 2015 53(8);2509-2516 (GAST).  4. Cook et al., J Clin Virol 2017 Feb;87:23-
29 (FOCAL).  5. Haedicke & Iftner, J Clin Virol 2016 76:S40-48.  6. Forslund et al., Int J Cancer 2018 Aug 19. doi: 10.1002/ijc.31819 [Epub ahead of 
print].  7. Cook et al., J Clin Virol 2018 108:32-37 (FOCAL).  8. Iftner et al., J Clin Microbiol 2018 doi:10.1128/JCM.01177-18 (GAST) [Accepted Manuscript].

*Compared to HPV DNA assays.

The Aptima® HPV assay is fast becoming the  
new Gold Standard in Cervical Cancer HPV Screening.
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EN DAG PÅ JOBBETEN DAG PÅ JOBBET

tt det blir allt varmare på jorden är ett faktum 
som vi allt oftare konfronteras med, kanske mest 
i sociala medier. Om jag nu säger att jag ännu en 
gång blev påmind om det när jag diffade ett blod- 
utstryk, är det kanske svårt att föreställa sig hur.

ETT DIFFUST OBJEKT
I början av sommaren diffade jag ett blodutstryk hos 
en fyrbent patient. Patienten hade balansrubbningar 
på grund av en allvarlig otit och diffen beställdes för 
att utesluta anaplasma spp. Under mikroskoperingen 
la jag märke till en monocyt med ett diffust, intracel-
lulärt objekt. ”Säkert en artefakt” tänkte jag, men tog 
ändå ett kort eftersom det diffusa objektet kändes lite 
bekant. I litteraturen hittade jag en bild på ett liknande 
objekt och det stod att det är en parasit som förekommer 

intracellulärt i neutrofila granulocyter. Jag ville utesluta 
denna diagnos eftersom det var fel cell – endast en på 
hela utstryket – fel symptom på patienten och efter-
som parasiten inte finns i Sverige eller övriga nordliga 
länder över huvud taget. Men min magkänsla sa att 
jag ändå skulle gräva djupare. Parasitologen hos 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tipsade  
mig om att ta kontakt med Inger Lilliehöök, professor 
i veterinärmedicinsk klinisk kemi vid Statens lant-
bruksuniversitet (SLU). Redan dagen efter svarade 
Inger på mejlet och bekräftade mina misstankar:  
”Det är en Hepatozoon”.

KENNELFÄSTINGEN ÄR HÄR
Tillbaka till sammanhanget mellan fyndet och den 
globala uppvärmningen: Hepatozoonen smittas endast 

”Det är en hepatozoon”
I ”En dag på jobbet” låter vi biomedicinska analytiker själva berätta om sin arbetsdag. 
Det kan handla om såväl vardagsrutiner som enskilda händelser. Den här gången är 
det Maud Brönnimann som berättar om när hon gjorde en ovanlig upptäckt.
Text: Maud Brönnimann, legitimerad biomedicinsk analytiker

via kennelfästingen som normalt inte förekommer i 
Sverige. Veterinären och djurägaren undersökte even- 
tuella smittvägar som utlandsresor och umgänge med 
andra djur men kom fram till att patienten har smittats 
i Sverige. Men andra ord måste kennelfästingen, som 
inte ska kunna överleva i Sverige på grund av det kalla 
klimatet, ha börjat etablera sig här.

Eftersom veterinären behövde beställa medicinen 
från utlandet dröjde behandlingsstarten några dagar, 
och från initialt en enda Hepatozoon hade parasiten 
hunnit föröka sig drastiskt. Det sista jag hörde var 
dock att behandlingen blev lyckad och att vår fyrbenta 
vän mår bra idag. Diagnosen kunde ställas innan 
symptom utvecklats, vilket kan ha räddat livet på 
patienten. Det här var första gången jag upplevde 
direkta konsekvenser av klimatförändringarna på 
jobbet. Vilka fynd kommer vi att göra på laboratoriet 
inom de närmaste 10 åren? Det är viktigt att vi dels 
gör vårt bästa för att stoppa växthuseffekten och att  
vi har i bakhuvudet att sjukdomar som inte finns  
i Sverige nu, tyvärr kan dyka upp så småningom.

A
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Namn Hepatozoon spp.
Smittväg Endast vid förtäring av en infekterad kennelfästing  
 (även kallat ”brun hundfästing”)
Klinisk bild Anemi, njur-/leversvikt, lunginflammation, påverkat  
 allmäntillstånd 
Diagnos Mikroskopisk i blodutstryk eller PCR
Annat Icke zoonos, anmälningspliktig hos Jordbruks- 
 verket, behandlingsbart

FÅR VI LÄSA OM DIN  ARBETSPLATS NÄSTA GÅNG?Hör av dig till  laboratoriet@ibl-inst.se  om du vill berätta om din  arbetsplats eller arbetsdag.



rygt 100 deltagare från hela 
Norden – och två från 
Estland – samlades i Borås  
i slutet av september för att 
diskutera utbildningsfrågor. 
Dels utifrån att samtliga 

nordiska länder står inför stora 
pensionsavgångar samtidigt som  
vi inte lyckas utbilda tillräckligt 
många, och dels utifrån hur 
utbildningen utvecklas i takt med 

att till exempel ny teknik utvecklas 
och att nya generationer av studenter 
kommer med nya krav och behov.

Konferensen inleddes med en 
föreläsning av Peter Carstedt som 
representerar en patienttyp som 
blir allt vanligare i vården, spets- 
patienten – en expert på den egna 
sjukdomen –  som kan bli en 
vårdresurs genom att själv hålla 
koll på hur sjukdomen beter sig. 

Innan konferensen avslutades med 
en redovisning från de studenter 
som var på plats för studentforumet 
avhandlades ett brett utbud av 
ämnen och diskussioner. 

DIGITALA TRENDER OCH STÖRRE 
STUDENTANSVAR
Flera föreläsningar hade digitala 
förtecken och tog upp trender inom 

Det fanns mycket att diskutera när NML bjöd in till utbildningskonferens i Borås.  
Hållbar kursdesign, virtuella lab, spetspatienter och dålig genomströmning på biomedicinsk 
analytikerutbildningarna var några av punkterna på agendan under tvådagarskonferensen  
som arrangerades av IBL och Vårdförbundet.
Text: Marcus Rehnberg

e-hälsa och e-lärande som vinner 
alltmer mark. Åsa Gyberg-Karlsson 
tog upp att ny teknik och nya sätt 
att kommunicera ställer nya krav 
på yrkesverksamma biomedicinska 
analytiker och i förlängningen även 
på utbildningen. Ett exempel på nya 
digitala utbildningslösningar 
presenterades av Anssi Mahonen 
från Savonia-universitetet i Kuopio, 
Finland. Projektet FutureEdu 
syftar till att höja kvalitet på och 
tillgängliggöra vårdutbildningar 
genom att använda sig av autentiska 
miljöer som tillgängliggörs genom 
virtuella tekniker som extended 
reality (XR).

I takt med att fler utbildnings-
moment kan utföras digitalt och på 
distans, läggs större ansvar över på 
studenterna själva. Något som togs 
upp både i föreläsningen om 
hållbar kursdesign av Petronella 

Ekström och Anna Hultgren från 
Örebro Universitet och av Jenny 
Flygare och Camilla Linder från 
Karolinska Institutet som presen-
terade sin studie om peer learning 
under verksamhetsförlagd utbild-
ning.

FRÅN PATIENT TILL STUDENT
– Det har varit över 100 deltagare 
här från hela Norden, och vi har 
haft ett fullspäckat program med 
många intressanta föreläsningar 
som berör utbildningen för att 
utveckla professionen i framtiden. 
Mitt intryck är att presentationerna 
inspirerade till nya tankar och idéer 
att implementera på hemmaplan. 
Vi började med att patienten pra- 
tade om sin erfarenhet av vården, 
hur den kan ses som en resurs och 
vi avslutade med hur studenten 
skulle kunna användas som resurs 

för att bygga upp framtidens ut- 
bildningar. Båda dessa perspektiv 
berörde deltagarna och vi ser stora 
vinster med ett större medskapande, 
att de vi utvecklar vården och 
utbildningen för faktiskt finns 
med i utvecklingsprocessen. Det 
har varit stort engagemang bland 
alla deltagare genom att reflektera 
och tänka på hur utbildningar bör 
utformas för att både möta den 
nya generationens tekniska behov 
och samtidigt rusta för att möta 
framtidens utmaningar.

Så sammanfattar IBL:s ordfö-
rande Maysae Quttineh intrycken 
direkt efter konferensen, och hon 
ser att det finns saker att jobba 
vidare med för IBL.

– Vad vi på IBL kan ta med oss 
är att också bredda vår verksamhet 
mot en större digitalisering och mer 
e-lärande. Och samtidigt rusta de 

Under NML hölls ett studentforum med 
deltagande från Sverige, Norge och 
Danmark.

Peter Carstedt från organisationen MOD 
(Mer organdonation) höll föreläsningen 
”the expert patient - from healtcare receiver 
to healthcare resource”
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yrkesverksamma med kunskap och  
kompetens för att utveckla vården 
i en snabbare takt och tillgodose 
behöver i ett nytt digitalt samhälle. 
Jag som ordförande vill först och 
främst tacka de som gjorde dessa 
dagar möjliga och sedan både 
presentatörer och deltagare som 
gjorde konferensen till ett så lyckat 
event. Vi på IBL är tacksamma 
över att få arrangera den här typen 
av konferenser. Det är något vi 
kommer att fortsätta satsa på i 
framtiden, för vi ser att det finns 
ett stort behov bland våra med-
lemmar av att få nätverka kring 
gemensamma intresseområden 
som utbildning, handledning, 
utveckling och annat som berör 
verksamheten.

MÅNGA GEMENSAMMA UTMANINGAR
Rita von der Fehr är ordförande 
för BFI, som är den norska 
organisationen för biomedicinska 
analytiker, och var på plats tillsam-
mans med ett tiotal andra från vårt 
västra grannland.

– Jag tar med mig väldigt mycket 
nyttig information härifrån, det 
har varit väldigt roligt att lyssna på 
alla tankar om nya verktyg för 
undervisning. Allt är inte helt nytt, 
det är ju en hel del saker som vi 
har tittat på redan i alla nordiska 
länder. Men man får kanske en 
liten knuff för att komma vidare. 
Det har varit väldigt spännande, 
säger Rita von der Fehr.

Vilka gemensamma utmaningar ser du 
för de nordiska länderna?
– Avhopp från utbildningarna till 
exempel, det är en utmaning i 
Norge också. Det varierar väldigt 
mycket mellan lärosätena, men 
sett till hela landet så är det en 
utmaning. Sedan finns det själv-
klart finansiella utmaningar. Att få 
resurser till att göra de satsningar 
man kanske har lust att göra. Det 
är också en utmaning som alla 
länder delar.

HÖGT DELTAGANDE FRÅN DANMARK
Martina Jürs, ordförande för den 

danska yrkesorganisationen dBIO, 
kunde konstatera ett högt danskt 
deltagarantal. Även i posterutställ-
ningen var Danmark välrepresen-
terat, bland annat gick samtliga 
posterpriser till danska deltagare 
(läs intervjun med postervinnaren 
Mia Hjort Albers på nästa upp-
slag).

– Jag tror det speglar ambitionen 
hos den danska yrkeskåren. Det  
är stort fokus hos danska biomedi-
cinska analytiker på att bedriva 
och publicera egen forskning, och 
så har det varit i några år nu, säger 
Martina Jürs.

Är det danska utbildningssystemet bra 
på att fånga upp alla idéer och projekt  
som pågår?
– Jag tycker de börjar bli bra på det, 
och det gäller både utbildningarna 
och den kliniska verksamheten. 
Här på NML ser vi postrar från 
både lärosäten och klinik, så jag 
tror det finns ett bra samspel där 
alla försöker hitta nya sätt att göra 
utbildningen bättre.

lösningar på problemen som 
kommer komma. Det kanske är 
dumt att vi i Danmark jobbar på 
en lösning som vi tror är bra, 
medan man jobbar på ett annat 
sätt i Norge och ett tredje i Sverige. 
För när vi har samma utmaningar 
borde vi bli bättre på att lära av 
varandra. Vi kanske borde sätta oss 
ner tillsammans och komma fram 
till vad vi tror är rätt väg, och sedan 
vända oss till våra regeringar och 
säga att ”det här är vad biomedi-
cinska analytiker i de nordiska 
länderna föreslår”. Jag tror vi skulle 
bli starkare då än vad vi är idag.

Utbildningsfrågorna kommer 
givetvis finnas på agendan även på 
IFBLS i Köpenhamn 1-5 september 
2020.

– Vi har till exempel ett spår 
med utbildning och ledarskap.  
Det kan bli väldigt bra att ta upp 
några av frågorna som vi diskuterat 
här. Vad är lösningen, vad säger 
cheferna och ledarna om det här? 
Och de kommer också att gå i 
pension och behöva ersättas så 
småningom.

Rita von der Fehr, ordförande för BFI tar med 
sig mycket nyttig information hem till Norge

dBIO:s ordförande Martina Jürs var nöjd med 
det danska deltagandet i Borås

FAKTARUTA NML 
IBL bildar tillsammans med de övriga nord-
iska länderna nätverket Nordisk Medisinsk 
Laboratoriegruppe (NML) där medlem-
marna är de nordiska professionsorgani-
sationerna. NML har ingen formell styrelse 
och ledarna för de fem organisationerna 
brukar träffas en gång per år.

NML bildades för att stärka det nordiska 
professionssamarbetet, öka kunskapen 
samt bidra till utvecklingen av profes-
sionen i de nordiska länderna. Länderna 

turas om att inneha sekretariatet för NML, 
och därmed ansvara för arrangemanget 
av NML-konferenser. Konferenser hålls 
vanligtvis varannat år.

NML:s medlemsorganisationer:
Sverige – IBL och Vårdförbundet
Norge – BFI (en del av fackförbundet 
NITO)
Danmark – Danske Bioanalytikere (dBIO)
Finland – Soumen Bioanalyytikkoliitto ry
Island – Félag lífeindafræðinga

Hur skulle du summera dina intryck från 
NML-konferensen?
– Jag tycker alla presentationer var 
väldigt bra, vi fick några nya pers- 
pektiv på e-lärande och e-hälsa.  
Till exempel hur man jobbar med 
e-lärande i Finland, därifrån tror 
jag vi tar med oss inspiration. Det 
har börjat komma igång lite i 
Danmark nu, men det var väldigt 
inspirerande. Jag tror också det var 
nyttigt att höra föreläsningen av 
studenten (Sophia Godau) som lite 
provokativt sa till oss att vi kan bli 

bättre. Vi måste tänka på hur vi 
ska hålla studenterna nöjda och 
involvera dem i utbildningen, säger 
Martina Jürs som även hon ser 
många gemensamma frågor för de 
nordiska länderna.

– Vi har många gemensamma 
utmaningar. Till exempel att många 
av dagens yrkesverksamma biome-
dicinska analytiker kommer att gå i 
pension de närmaste 15-20 åren, 
det har alla nordiska länder gemen- 
samt. Jag tror vi kan bli bättre på 
att jobba tillsammans för att hitta 

IBL:s ordförande Maysae Quttineh och Anne Lindgren Berndt från Vårdförbundet inleder NML-konferensen
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Vi söker

Biomedicinsk analytiker 
till Gävle. Arbeta med allt från 
den enklaste till den mest 
komplexa analysen samt övriga 
laboratorietjänster såsom blod-
givarverksamhet.

Läs mer och ansök tjänsten på:

regiongavleborg.se/jobb

akom det vinnande posterbidraget ”Inquiry 
Based Science Education (IBSE) – new eyes on 
Biomedical Laboratory Scientist teaching in clinical 
departments” står Mia Hjort Albers från avdel- 
ningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin 

och Camilla Christine Qvist från avdelningen för pato- 
logi, båda kliniska lärare, på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Det tvärvetenskapliga projektet gick kortfattat ut på 
att studenter från den sjunde terminen på biomedicinsk 
analytikerutbildningen fick uppdraget att skapa en 
fantom* för kvalitetskontroll av DXA-scanner. Projektet 
genomfördes med IBSE-metoden (se faktaruta) som 
innebär stort eget ansvar för studenterna. Camilla 
Christine Qvist kunde tyvärr inte medverka på 
konferensen, men Mia Hjort Albers var på plats för 

att svara på frågor om projektet, och så småningom ta 
emot priset för bästa poster.

– Studenterna fick bara uppdraget ”ni ska skapa en 
fantom”. De fick själva ta reda på rätt sorts ben att 
använda till fantomen, och vad benen skulle bäddas 
in med. När de hade skapat fantomen fick de komma 
på hur de skulle scanna den och hur många gånger, 
berättar Mia Hjort Albers som tyckte det var roligt 
och lärorikt att arbeta med IBSE-metoden, både för 
studenter och lärare.

– Det krävdes en stor arbetsinsats av studenterna. 
De var tvungna att både jobba och läsa på mycket, 
med en hel del ”trial and error”. Jag tycker att de 
verkligen tog sig an uppgiften, svårigheterna de stötte 
på fungerade i sig som en lärare.

FANTOMPROJEKT  
vann posterpriset på NML

Förutom ett engagerande program kunde de över 100 NML-deltagarna ta del av en  
posterutställning med samma tema som konferensen. Under konferensens avslutning delades poster-
priserna ut, och förstapriset på 5 000 SEK tilldelades ett projekt från Rigshospitalet i Köpenhamn 
där studenter under stort eget ansvar fick uppdraget att tillverka en fantom för kvalitetskontroll.

Text: Marcus Rehnberg

MÅNGA NYA IDÉER
Slutprodukten blev en fungerande fantom, tillverkad av kycklingben 
och inbäddad i gelatin. Vägen dit gick via flera spännande idéer från 
studenterna.

– Det var väldigt roligt, de kom på idéer som vi inte hade tänkt 
på. Att de testade med gelatin berodde på att någon av studenterna 
bakade mycket. Det funkade, men gelatinet börjar smälta efter ett 
par timmar, så man kan inte behålla fantomen så länge. De testade 
även att tillverka fantomen av polyester, och det fungerade också bra. 
Det var jätteroligt. Studenterna var väldigt intresserade, och de 
jobbade hårt för att lyckas. Jag lärde mig också mycket, om vi skulle 
ha lärt ut på det vanliga sättet hade vi valt andra saker.

FLER PROJEKT
Det här var andra gången projektet genomfördes sedan riktlinjerna 
från danska utbildningsdepartementet kom 2018 och som inklude-
rade fler ECTS-poäng för tvärvetenskapliga inslag och innovation  
i sjukvårdsutbildningarna. Och Mia Hjort Albers ser fram emot fler 
projekt.

– Ja, vi ska försöka igen. Och då kommer vi ta med oss de här 
idéerna och testa dem på nya studenter för att komma på nya 
lösningar. Saker som vad vi ska bädda in fantomen i, och vilken 
form den ska ha. Ska den vara hög eller låg? Det finns många idéer 
kvar att utforska. Studenterna ägnade sig mycket åt reflektion och 
utvärdering som vi kan använda nästa gång. Vi lär oss något nytt 
varje gång.

*En så kallad fantom är en modell som används för att undersöka röntgenstrål-
nings och röntgenutrustningars egenskaper. Fantomer tillverkas av material som 
har samma strålningsabsorberande egenskaper som mänskliga vävnader.

B
Mia Hjort Albers från Rigs-
hospitalet i Köpenhamn  
låg bakom bidraget som 
vann pris för bästa poster.

FAKTA OM IBSE (INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION)
IBSE baseras på att studenterna undersöker ett verkligt problem och består av fyra ickelinjära steg: 
Engage, Explore, Explain and Elaborate (Engagera, utforska, förklara och utveckla). Det didaktiska 
fokuset inom IBSE ligger på att studenterna ska lära sig forskningens arbetsmetoder och tankesätt. 
Det karakteriseras av att studenterna jobbar aktivt med att sätta upp och undersöka hypoteser med 
olika metoder, som experiment, trial-and-error, modellering, observation och/eller genom att söka 
information i akademisk litteratur. Lärarens roll är att vara både rådgivare och stödjande handledare. 
Lärandeaktiviteter kan vara både tvärvetenskapliga eller disciplinära. 

Nr. 4 • September 2019 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

”PODCAST ÄR ETT HÄRLIGT FORUM!”

Intervju med personerna bakom BMA-podden

IBL:S FOKUSOMRÅDEN

Rapport från styrelsens strategimöte

VEM BLIR ÅRETS  

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2019?

Dags att nominera

REKRYTERA 
MED IBL OCH 
LABORATORIET
Platsannonser har alltid 50% 
rabatt på ordinarie annonspriser. 
Läs mer om vårt erbjudande på 
www.ibl-inst.se
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ÅRETS STUDENTUPPSATS 2019

19

harlotta Orback, som skrev uppsatsen under 
vårterminen 2019 vid Göteborgs Universitet, 
blir överraskad när Laboratoriet ger henne 
beskedet.

– Helt otroligt vad glad jag blev nu, det 
trodde jag inte!

Uppsatsen bygger på tidigare grundforskning från 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset där man undersökt 
det humana hjärtats struktur och funktion med fokus 
på stamceller och hjärtats förmåga att regenerera sig.

– I examensarbetet undersökte jag och jämförde 
förekomsten av stamceller och en möjlig stamcells-
nisch i det humana hjärtat i ett område i höger 
hjärthalva, där man tidigare sett uttryck av stamcells-
markörer i motsvarande vänster hjärthalva. För att 
detektera stamceller och en möjlig stamcellsnisch 
använde jag en immunofluorescensensmetod där jag 
med hjälp av antikroppar färgade in sex olika hjärt-
specifika stamcellsbiomarkörer i fryssnittad human 
hjärtvävnad. Jag fotograferade resultatet med hjälp av 

ett flourescensmikroskop och en flourescenskamera 
och med hjälp av bilderna detekterade vi uttrycket av 
hjärtspecifika stamcellsbiomarkörer i höger hjärtvävnad, 
i samma område som man tidigare detekterat uttryck 
av samma stamcellsmarkörer fast i vänster hjärtvävnad. 
Resultatet stärker tidigare forskningsteorier om att det 
finns hjärtspecifika stamceller och en möjlig stamcells-
nisch i klaffområdet i det humana hjärtat och det kan 
öppna upp för vidare forskning i hjärtats regenera-
tionsförmåga, berättar Charlotta Orback.

TYDLIG STRUKTUR OCH BRETT KUNNANDE
Motiveringen från IBL:s vetenskapliga råd tar upp 
uppsatsens tydliga struktur och författarens breda 
metodologiska kunnande.

– Ett brett metodologiskt kunnande blev nog 
resultatet av en mycket duktig handledare som 
undervisade mig om sin forsk-
ning och de metoder jag 
använde. Det krävdes bred 
förståelse för tidigare forsk-
ning inom området för att 
kunna tolka resultat och dra 
slutsatser. Av mig krävdes ett 
grundligt förarbete, som att 
sätta mig in i tidigare forsk-
ningsresultat, att lära mig en 
del embryologi om till exempel 
hjärtats utveckling och hur 
stamceller fungerar. Men 
också hur man arbetar med 
metoden immunoflourescens, flourescensmikroskop 
och flourescenskamera. Den tydliga strukturen beror 
nog mycket på att arbetet var uppdelat i många små 
steg som byggde på grundlig planering och en struktu-
rerad arbetsmetod vilket gjorde det naturligt att också 
beskriva arbetet på det sättet, lyder författarens analys 
av motiveringen.

Efter examen i juni hade Charlotta Orback ett 
sommarvikariat på djursjukhuset Blå Stjärnan i 
Göteborg innan hon fick en fast tjänst på Kungälvs 

sjukhus. Planen är nu att först och främst omsätta sin 
teoretiska kunskap till praktisk kunskap och bli en 
duktig biomedicinsk analytiker.

– Det finns ju så otroligt mycket roligt att lära sig  
i det här yrket.

EN HELT NY KARRIÄR
Karriären som biomedicinsk analytiker har precis 
börjat, men medan den typiska biomedicinsk analyti-
kerstudenten påbörjar utbildningen mer eller mindre 
direkt efter gymnasiet har Charlotta Orback skolat 
om sig efter en hyfsat lång karriär som kvalitets- och 
arbetsmiljöingenjör i oljebranschen.

– Jag arbetade med kvalitet och arbetsmiljöfrågor i 
ungefär 14 år. Till slut blev det för mycket stela lagar 
och regler för mig som tycker om kreativt tänkande. 
Jag började då leta efter arbeten där jag kunde få 

utlopp för min analytiska 
och nyfikna sida. När jag 
hittade yrket biomedicinsk 
analytiker, som jag aldrig 
tidigare hört talas om, och 
läste om vad det innebär 
kände jag direkt att det var 
jag till 100%!

Att utbilda sig senare i 
livet innebär inte särskilt 
stora skillnader mot att göra 
det tidigt, tror Charlotta 
Orback. Möjligtvis tar man 
studierna på lite större allvar 

och har en annan typ av motivation när man haft en 
karriär och byter till en annan.

– Man har ju verkligen haft tid att fundera på vad 
man vill bli. Jag tror att all livserfarenhet är bra 
oavsett vad det gäller. Det ger kunskap om vem man 
är, vad som är viktigt och verkligen betyder något för 
en. I mitt fall visste jag inte vad jag ville arbeta med 
när jag blev stor. Det tog halva mitt liv att komma på 
det. Men nu vet jag och jag är jätteglad att jag vågade 
hoppa av och börja om. 

CHARLOTTA ORBACK SKREV

Årets bästa studentuppsats 2019

C

Varje år utser IBL:s vetenskapliga råd årets bästa examensarbete.  
Alla lärosäten som utbildar biomedicinska analytiker kan nominera ett 
bidrag, och i konkurrens med fem andra bra bidrag utsågs ”Potentiell 
stamcellsnisch i höger atrioventrikulärområde i humant hjärta” till  
Årets studentuppsats 2019.
Text: Marcus Rehnberg

VETENSKAPLIGA RÅDETS MOTIVERING

”Uppsatsen är skriven med en tydlig 
struktur och visar ett brett metodologiskt 
kunnande inom biomedicinsk laboratorie-

vetenskap med ett unikt material  
inom ramen för stamcellsforskning”
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RESEBERÄTTELSERRESEBERÄTTELSER

IBL delar ut stipendier två gånger per år för att främja både bredare och djupare 
kompetensutveckling för biomedicinska analytiker. Stipendier kan användas för delta-
gande i kurser, konferenser och andra aktiviteter som är av värde för medlemmarnas 
fortbildning och kompetensutveckling. Här följer reseberättelser från två av höstens 
stipendiater som använt sina stipendier till att delta på internationella konferenser.

Brosk och extremt 
 för tidigt födda
 RESEBERÄTTELSER FRÅN KONFERENSER I VANCOUVER OCH MAASTRICHT

ack vare ett resestipendium 
från IBL hade jag möjlighet 
att delta på Congress of joint 
European Neonatal Societies 
(jENS), i Maastricht 17-21 

september 2019. Det blev en 
givande och spännande vecka då 
jag även genomförde min första 
presentation av vetenskapligt 
arbete internationellt. Konferensen 
är ett samarbete mellan tre organi-
sationer: “The European Society for 
Paediatric Research” (ESPR), “The 
Union of European Neonatal and 
Perinatal Societies” (UENPS) och 
“The European Foundation for the 
Care of Newborn Infants” (EFC-
NI). Vid kongressen samlas 
forskare inom neonatologi med 
olika inriktningar för att ta del  
av det senaste inom fältet och 
nätverka med varandra. 

I april 2019 skickade jag in ett 
abstrakt med resultaten från min 
forskning som blev accepterat och 
utvalt för att presenteras som en 
e-poster. En e-poster är en digitalt 
uppladdad poster tillgänglig för 
deltagare vid konferensen, dessut-
om skulle jag hålla en fem minuter 
lång muntlig presentation i ett 
forum kallat ”Neonatal practice”.

FORSKNING OM EXTREMT FÖR  
TIDIGT FÖDDA
Jag arbetar i en forskargrupp som 

leds av Ann Hellström, professor i 
oftalmologi, där huvudfokus ligger 
på ögonsjukdomen prematuritets-
retinopati (ROP). Vår forskning  
är inriktad mot extremt för tidigt 
födda barn, det vill säga barn 
födda före graviditetsvecka 28. 
Idag föds cirka 350 barn årligen 
extremt för tidigt i Sverige (Ley  
D. et.al 2019). Dessa barn riskerar 
att utveckla ett flertal svåra sjuklig-
heter, bland annat i hjärnan (intra- 
ventrikulär hjärnblödning), lungorna 
(bronkopulmonell dysplasi), 
tarmarna (nekrotiserande entero-
kolit) och ögonen (ROP). ROP är 
en sjukdom som obehandlad kan 
leda till näthinneavlossning och 
grav synnedsättning eller i värsta 
fall blindhet. Globalt beräknas  
att det årligen finns cirka 20 000 
fall av grav synnedsättning eller 
blindhet som beror på ROP 
(Hellström A., Hård A-L., 2016). 
Eftersom barnen riskerar att 
drabbas av flera komplikationer 
och sjukdomar, vilka till viss del 
tangerar varandra, berör forskningen 
oundvikligen flera områden. Detta 
har vår forskargrupp angripit genom 
att samarbeta med andra forskare 
från olika discipliner verksamma 
både i Sverige och utomlands.

I min roll som biomedicinsk 
analytiker bidrar jag till gruppen 
framförallt genom arbete i labora-

toriet. Min inriktning är att studera 
cirkulerande biomarkörer vilka 
potentiellt både kan förklara 
sjukdomsförlopp samt prediktera 
och förhoppningsvis även användas 
för att förebygga sjuklighet. För  
att kunna använda biomarkörer 
för prediktion eller som hjälp vid 
diagnostisering är det viktigt att 
känna till vilka förutsättningar 
varje individ har. I min forskning 
undersöker jag därför om mater-
nella / prenatala faktorer såväl som 
postnatala faktorer påverkar nivåer 
av tillväxtfaktorer i det prematur-
födda barnet. Tillväxtfaktorer  
har tidigare visats lovande för just 
prediktion av ROP. I det arbete 
som jag presenterade i Maastricht 
visar vi att havandeskapsförgiftning 
hos mamman påverkar nivåerna av 
tillväxtfaktorer hos barnen under 
den första levnadsmånaden.

MÅNGA GIVANDE FÖRELÄSNINGAR
Konferensen täcker hela fältet 
inom neonatologi vilket ger ett 
stort urval av ämnesområden. 
Bland annat fanns det forum för 
lunga, nutrition, läkemedel, 
epidemiologi, cirkulation, patient-
säkerhet, individualiserad vård 
med mera. 

Jag lyssnade på många givande 
föreläsningar, bland annat en om 
lungans utveckling under fosterlivet 

Congress of joint European Neonatal Societies, Maastricht  
Text: Ulrika Sjöbom, legitimerad biomedicinsk analytiker, Göteborgs Universitet

T

LABORATORIET  Nr 5 • 2019 21



LABORATORIET  Nr 5 • 201922 LABORATORIET  Nr 5 • 2019

itt stipendium från IBL användes till att delta på konferensen 
”ICRS (International cartilage repair society ) 2019 World  
Congress” som hölls 5-8 oktober i Vancouver, Kanada. 

ICRS är en världsomfattande konferens och ett forum för 
internationellt samarbete inom forskning för broskvävnad, där 

både grundforskning och klinik möts.
På konferensen fick jag möjlighet att presentera en poster med titeln 

”3D bioprinted meniscus tissue-like structure using gene edited iPS cell-line 
and chondrocytes - induces the cartilage marker ACAN”.

BRA TILLFÄLLE ATT NÄTVERKA
Konferensen var mycket intressant. Många av de arbeten som presenterades 
var relevanta för de arbetsuppgifter som bedrivs på forskningslaboratoriet 
där jag arbetar som biomedicinsk analytiker. På forskningslaboratoriet 
har vi som målsättning att utveckla nya metoder, till exempel 3D-printing, 
iPS-celler och gene-editing som kan ha betydelse för broskutvecklingen. 
Deltagandet på ICRS-konferensen öppnade portarna till att skapa nya 
kontakter med andra forskningsgrupper. Man fick också tillfälle att 
utväxla lärdom, jämföra resultat och tillvägagångssätt vilket är ett bra  
sätt att uppdatera metoder och teorier.

KUNSKAPSOMFATTANDE KONFERENS
Konferensen var kunskapsomfattande inom flera andra områden knutna 
till brosk, såsom cellterapi, stamcellsbiologi, bioprinting och biomaterial. 
Det var också ett utmärkt tillfälle att förkovra sig i kliniska områden då 
det gäller operationsmetoder, läkemedelsbehandlingar och även uppfölj-
ningen av patienter, vilket det annars inte finns stora möjligheter att ta 
del av. 

VÄNLIGA VANCOUVER
Vancouver var en mycket trevlig stad med vänligt inställda invånare. En 
vacker stad, med mycket att visa upp. Särskilt då det gäller arkitektur, 
närheten till vattnet och deras sjöplan som parkeras bredvid kajen inne i 
staden och intilliggande parker.  

Jag vill återigen tacka IBL för att jag fick resebidraget.

relaterat till för tidig födelse som 
hölls av professor Jobe Alan. 
Fostrets lunga är inte helt utvecklad 
före graviditetsvecka 35 (Jobe 1999) 
vilket innebär att de barn som föds 
extremt för tidigt måste utveckla 
sina lungor efter födseln.

Vidare deltog jag på ett sympo-
sium av ett läkemedelsföretag. 
Symposiet leddes av professor 
David Ley där man sammanställde 
kunskap kring tillväxtfaktorn 
IGF-1 och hur denna påverkar 
barnens utveckling, samt hur 
denna faktor kan kopplas till 
sjuklighet. Ett annat intressant 
föredrag hölls av professor Henrik 
Hagberg som redovisade data från 
kliniska prövningar och experi-
mentella studier kring hur till- 
skott av magnesium prenatalt  
kan skydda hjärnan hos för tidigt 
födda barn. En annan program-
punkt handlade om individualise-
rad vård på neonatalavdelningar 
med flera inriktningar: lunga, 
hjärna, njurar, behandling av 
infektion och cirkulation. 

LJUDINVERKAN PÅ FÖR 
TIDIGT FÖDDA
En presentation som fastnade lite 
extra hos mig handlade om hur  
de extremt för tidigt födda barnen 
påverkas av ljud. Friederike 
Haslbeck hade studerat vilken 
inverkan sång hade på barnen 
under tiden på neonatalavdelningen. 
Hon spelade upp en film där 
barnen tydligt visade att de 
registrerade sången och man såg 
ansiktsuttryck hos barnen som 
liknade leenden och sugrörelser, 

något hon tidigare publicerat 
(Haslbeck, 2014). I en randomiserad 
studie hade de tittat på hjärnstruktur 
med MRI (magnetisk resonansto-
mografi) och på funktionalitet. 

Sista dagen lyssnade jag på ett 
föredrag om interdisciplinär 
forskning. En talare vid namn 
Nicole Van Veenendaal presente-
rade sin forskning som visade att 
vård i familjerum minskade antalet 
infektioner hos barnen och 
presenterade möjliga anledningar 
till detta samband.

MÅNGA NYA ERFARENHETER
Carola Pfeiffer-Mosesson från vår 
egen forskargrupp berättade om hur 
föräldrar till prematurfödda barn tar 
till sig information när de tillfrågas 
och ger sitt samtycke till att delta i 
kliniska studier. Föräldrar till extremt 
för tidigt födda barn befinner sig 
oftast i en synnerligen stressad situa- 
tion då de precis fått barn långt 
innan planerad förlossning och 
framtiden för barnet är oviss. Att då 
ta till sig relevant information om 
den eventuella studien och ta beslut 
om deltagande är inte helt självklart.

Jag reste från Maastricht med 
många nya erfarenheter och 
kunskaper att bearbeta och använda 
i mitt fortsatta arbete. Jag kan varmt 
rekommendera kongressen såväl 
som att besöka Maastricht. Maast-
richt visade sig vara en pittoresk 
stad med en vacker gammal bro 
över floden Maas mitt i staden. 
Det fanns många vackra gamla 
byggnader och ett kalkbrott strax 
utanför staden med gruvtunnlar 
som är möjliga att besöka.

International cartilage repair society  
2019 World Congress, Vancouver
Text: Camilla Brantsing, legitimerad biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
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ETIK ETIK

Eftersom boken utspelar sig från 
1960 och framåt får man verkligen 
en känsla av att titta i backspegeln, 
med hierarkin som beskrivs inom 
forskningsgruppen och den under- 
dog-känsla man får av Margot 
Sharpe. Med den enda anledningen 
att hon är kvinna inom ett mans-
dominerat område. Personligen 
har jag svårt att ta in en sådan 
miljö och den typ av porträttering 
av huvudkaraktären som görs i 
boken. Hon beskrivs som en kall 
kvinna utan normala familjerela-
tioner och romantiska kontakter, 
som en kuf som är förälskad i sin 
forskning och sin karriär. Jag kan 
förstå att det finns sådana person-
ligheter, men min uppfattning  
är att hon beskrivs så för att över 
huvud taget kunna finnas inom 
forskningsområdet då det inte är 
en plats för kvinnor.

AVHUMANISERING
Sedan finns det en rad etiska 
aspekter i boken som ger mig en 
dålig känsla. E.H. kan inte själv ta 
beslut eller minnas vad som just 
skett runt honom. Trots detta utförs 
experiment och analyser för att 
utvärdera hans korttidsminne och 
hur hans amnesi uttrycker sig. Det 
innebär experiment som pågår i 
flera timmar. Ibland experiment som 
innebär fysiskt obehag för studie-
objektet (ett uttryck som används 
frekvent för att avhumanisera 
honom) samt psykiskt obehag då 
studieobjektet har en underliggande 
känsla av att det har skett tidigare, 

men inte kan vara säker på varken 
det eller på de personer han har 
framför sig. Detta gör honom 
osäker på det som är runt honom 
men även på sig själv. Vilket visar 
sig senare i boken när han blir 
äldre och inte orkar lika mycket, 
han blir då aggressiv och våldsam 
när han blir överväldigad.  

Men vad säger då studieobjek-
tets anhöriga? De tror att studierna 
ska göra honom bättre och att han  
ska återhämta sig från sin amnesi. 
Något som forskarna kring studie- 
objektet hävdar inför den anhöriga 
som har hand om E.H. vilket inne- 
bär att de anhöriga är helt okej 
med dessa studier och experiment 
eftersom de desperat vill se en 
förbättring. Här ser man att E.H. 
förlorat sitt självbestämmande och 
att hans anhöriga tagit över 
bestämmandet över honom. 

FALSKA MINNEN
Sedan dessa experiment och den 
ohälsosamma relation som Margot 
Sharpe utvecklar med E.H. Allt 
eftersom tiden går förälskar hon 
sig i sitt studieobjekt, ljuger för 
honom om att de är gifta och 
inleder en romantisk relation med 
honom. Vilket hon såklart smyger 
med eftersom hon annars skulle 
bli bortkopplad från forsknings-
gruppen och i förlängningen E.H. 
Hon ingjuter falska minnen i E.H. 
för sin egen vinnings skull, vilket 
hon försvarar inför sig själv med 
att han ändå kommer glömma 
bort det när han inte längre ser 

henne. Hon spelar på hans känslor 
och skadar därmed hans integritet. 
Detta sker i forskningens namn 
men även för hennes egen vin-
nings skull.

Jag får känslan att forsknings-
gruppen genomgående i boken 
försöker avhumanisera E.H. för att 
själva kunna utföra den forskning 
de vill. Han har tappat sin status 
som människa och därmed de 
rättigheter som följer. På det stora 
hela har jag svårt för boken efter- 
som den utspelar sig i en miljö och 
ett scenario som jag har svårt att  
se någon verklighetsförankring i, 
trots att det ska vara en realistisk 
bok. Det var ett försök att roman-
tisera ett icke-romantiskt område 
som inte fungerade för min del.

SJÄLVBESTÄMMANDE
Till skillnad från Epsilon (i P.C. 
Jersilds En levande själ, som 
recenserades i ett tidigare nummer 
av Laboratoriet) kan försökspersonen 
i Mannen utan skugga prata och tala 
om att han ger sitt medgivande till 
att forskas på. Varje dag, om och 
om igen. Hans avsaknad av kort- 
tidsminne gör att han inte minns 
att han gav sitt medgivande igår. 
Det gör också, kommer det visa 
sig, att han inte kan tänka framåt. 
Han kan inte förstå konsekvenserna 
i morgon av det han gör idag. Går 
det då att säga att han är beslutför-
mögen? Gör det att han inte kan 
minnas vad som hände honom 
igår eller ens för två minuter sedan, 
att det är mer okej att utföra nya 
experiment? Varje dag. 

GRÄNSDRAGNING
De flesta av oss vill inte bemötas 
opersonligt när vi söker vård, men 

var går gränsen mellan att vara 
personlig och att vara privat? Har 
vi en officiell gräns att förhålla oss 
till när vi är i vår professionella roll 
inom vården? Eller som forskare? 
Forskaren Margot Sharpe går helt 
klart över gränsen till det privata 
gentemot sitt forskningsobjekt, 
men när sker övertrampet? Ser 
olika läsare olika på detta ögon-
blick? Ser vi, som olika individer 
jobbandes inom vården, olika på 
var gränsen går när person- 
ligheten tippar över till det privata?

På IFBLS världskongress i 
Florens 2018 hölls etikseminarier 
där deltagarna fick diskutera etiska 
dilemman i grupper. En fråga var: 
”Skulle du acceptera en vänförfrå-
gan på Facebook från en patient?”. 
Spontant sa de flesta, från alla 
delar av världen, ”Nej!”. Men jag 
som kommer från en liten stad har 
ibland känt patienten (eller i mitt 
fall blodgivaren) sedan tidigare. En 

vänförfrågan kan då vara just en 
vänförfrågan från en vän som 
också råkat bli blodgivare. I 
”Mannen utan skugga” är det 
uppenbart att det inte är så, 
eftersom E.H. inte träffat Margot 
innan sjukdomen kommer han 
aldrig att komma ihåg henne. 

ARBETSGIVARANSVAR
När jag läser ”Mannen utan skugga” 
läser jag också en beskrivning av 
en dysfunktionell arbetsplats. En 
hierarkisk arbetsplats där överord-
nade tillåts utnyttja underordnade. 
Kan det vara detta som gör att den 
i början underordnade Margot 
utnyttjar den ännu lägre stående 
E.H. för att vinna respekt? Ett ut-
nyttjande som leder till en manisk-
het. Till att Margot bokstavligen 
gifter sig med jobbet. Var finns 
arbetsgivaren som sätter stopp och 
som ser att Margots arbetsnarko-
mani är allt annat än hälsosam? 

BOKRECENSION

Mannen utan skugga
AV JOYCE CAROL OATES

Mannen utan skugga är en bok skriven av Joyce Carol Oates 
och som publicerades 2016. I denna bok får man följa huvud-
karaktären Margot Sharpe, en ung neuropsykolog som under 
1960-talet får möta ett studieobjekt som gå under namnet E.H. 
E.H. – Elihu Hoopes – lider av amnesi i sitt korttidsminne, det 
vill säga att han inte kan skapa nya minnen på grund av att 
det han just fått uppleva inte kan lagras i hans hjärna. Jennifer 
Arnqvist och Åsa Gyberg-Karlsson från IBL:s etiska kommitté 
har läst boken och diskuterar den ur ett etiskt perspektiv.

Åsa Gyberg-Karlsson

Jennifer Arnqvist
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Den 14-15 november 2019 genom-
förde vår sektion en kurs i Holter-
EKG på Norrlands Univer-sitets-
sjukhus (NUS) i Umeå. 
Kursinnehållet enligt programmet 
var:
• indikationer
• klinisk bakgrund till diagnoser
• arytmifynd
• förmaksflimmer
• praktisk teknik
• diskussion kring registrering  

av långtids-EKG.

Kursdeltagarna var 23 till antalet 
med en god geografisk spridning 
från Skåne i söder till Västerbotten 
i norr. Deltagarna var främst bio- 
medicinska analytiker inom klinisk 
fysiologi men även några läkare 
deltog. Kursledare var Milos Kesek, 
överläkare på arytmienheten på 
NUS, som föreläste dag 1 om EKG 
i stort och smått med historik och 
kuriosa kring EKG-registrering, 

olika typer av Holter-utrustning, 
arytmidiagnostik, hur landar svaret 
vi skriver hos remittent, med mera. 
Det diskuterades även kring olika 
patientfall och tolkningar av dessa. 

Dag 2 föreläste han vidare om 
olika typer av arytmier och diverse 
specialundersökningar som sena 
potentialer (SP) och hjärtfrek-
vensvariabilitet (HRV) och ledde 
även fortsatta gruppdiskussioner 
av patientfall.

Dag 2 började med praktisk 
hantering av Holter, det vill säga 
instruktioner, uppkoppling, typer 
av elektroder och analys. Förelä-
sare var Johanna Kiviniemi och 
Jörgen Axelsson, båda biomedicin-
ska analytiker med specialistfunk-
tion. Efter fikat föreläste Milos 
vidare om olika typer av arytmier och 
diverse specialundersökningar som 
sena potentialer (SP) och hjärtfrek- 
vensvariabilitet (HRV) och ledde 
även fortsatta gruppdiskussioner 

av patientfall efter lunchen. 
Monika Johansson, biomedicinsk 
analytiker med specialistfunktion, 
föreläste om avläsningar av pace- 
och ICD*-dosor post mortem för 
att se om det kunde vara en hjärt- 
händelse som var orsak till dödsfallet. 
Efter önskemål från deltagarna 
genomfördes även ett snabbt ordnat 
studiebesök på Klinisk fysiologi 
för att de skulle få se lite mer av 
verksamheten på plats och även 
kunna samtala kring sina egna 
verksamheter jämfört med den 
lokala.

Sektionen tackar alla deltagare 
för att de kom och önskar dem 
välkomna åter till kommande 
kurser och event!

*ICD är en inplanterad pacemaker 
som även är en defibrillator och 
stöter inuti hjärtat för att få det att 
återfå rätt rytm.

NYTT FRÅN SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI

Rapport från kurs i Holter-EKG

Innovation på japanska

Shimadzu är en av världens ledande tillverkare av  
analysinstrument. Nu har vi öppnat kontor i Kista  
i Stockholm. 
 
I vårt 350 kvadratmeter kontor finns vårt demolab. 
Där kan ni se våra senaste analysinstrumentlös ningar 
för bland annat kromatografi, masspektrometri, TOC, 
spektroskopi, miljöanalys och bioteknik. Ett lokalt 
team av specialister finns på plats för att ge råd och 
tillhandahålla den service du behöver. 
 

Ända sedan Shimadzu grundades i Kyoto 1875 har 
vårt uppdrag varit att tillhandahålla innovativa och 
högkvalitativa lösningar. I dag används våra system  
i nästan all form av industriverksamhet samt inom 
sjukvård, miljövård och forskning. Tillsammans med 
våra globala partners levererar vi våra produkter och 
tjänster över hela världen. 
 
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, eller boka 
tid för ett möte? Vänligen besök oss på 
 
www.shimadzu.se 

Kvalitetslösningar för dina behov

Shimadzu_Laboratoriet_1219.qxp_202x267  29.10.19  11:37  Seite 1



år var det speciellt då även 
SKRUV-mötet hölls samtidigt. 
Första dagen på träffen hölls 
SKRUV-mötet, även de som  
är intresserade av mikrobiologi 

utan att ha ett bakteriologilabb på 
djursjukhuset eller kliniken kunde 
delta i mötet. Direkt i anslutning 
till mötet hölls föreläsningar om 
diagnostik inom bakteriologi. En 
mycket intressant föreläsning hand- 
lade om ”Stewardship in antibiotic 
resistance”, där man arbetar väldigt 
hårt för att dra ner på antibiotika-
användande på sällskapsdjur som 
hund och katt. Föreläsningarna 
avlöste varandra och ”B12-brist hos 
hund och katt” var på tapeten. Det 
har alltid varit B12-injektioner som 
gällt som behandling mot B12-brist 
då det inte kan tas upp i magsäcken, 
men tabletter verkar fungera enligt 
en studie. Mage och tarm byttes 
till njurar och njursvikt och 
betydelsen av ett urinprov.

Lisa Lindberg-Rosendal från 
styrgruppen och från Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA), 
berättade hur SVA arbetar inför 
krishantering och en eventuell kris- 
situation. Med tanke på rådande 
världspolitik så kanske det inte är 
så otroligt att myndigheter arbetar 
aktivt med sådana frågor. 

STÅENDE DISKUSSIONSFORUM
Det finns ett stående diskussions-
forum på varje nätverksträff, där 
tar vi upp frågor relaterade till vår 
arbetsplats, arbetsmiljö, maskiner, 
kvalitetsarbete eller annat som 
behöver avhandlas. Den här gången 
arbetade vi i smågrupper för att 
senare presentera inför storgrupp. 
Denna gång handlade det i stort 
sett mycket om kvalitet. Vad är 
kvalitet för den enskilda biomedi-

cinska analytikern och vad krävs 
det för egenskaper för att trivas  
på ett djursjukhus/klinik?

Man lägger kvalitetsnivån redan 
under introduktionsperioden för 
den nyrekryterade biomedicinska 
analytikern. Det finns många olika 
perspektiv på kvalitet gällande 
maskiner, rutiner, dokumentation, 
biomedicinska analytiker och 
personlighet. Styrgruppen gav  
som förslag att tillsammans med 
nätverket göra en allmän introduk-
tionsstandard för handledare som 
har upplärning för nyrekryterade 
biomedicinska analytiker. Många 
av de större djursjukhusen, där det 
finns fler än en biomedicinsk ana- 
lytiker, har introduktionskompen-
dium som man checkar av punkt-
vis. Inom veterinärmedicin och 
resultatvalideringen måste man ta 
hänsyn till både art- och rasspeci-
fika skillnader och det är väldigt 
bra att ha lite koll på det när man 
börjar på sin nya arbetsplats.

ELDSJÄLAR I STYRGRUPPEN
Styrgruppen för BMA VET är 
några eldsjälar inom nätverket som 
arbetar mest med förberedelser till 
nätverksträffen. Ytterligare arbetas 
det med sådant som nätverket 
önskar. Nätverket har ett nyhets-
brev som kommer ut fyra till fem 
gånger per år där det skrivs om 
olika saker. Har man information 
gällande kurser eller annat som 
man vill delge nätverket, så kan man 
skicka det till någon i styrgruppen, 
så kan de hjälpa till att nå ut till 
nätverkets alla medlemmar. Är det 
någon som inte får dessa nyhets-
brev men är intresserad, så finns  
de även på IBL:s webbplats. 

Nätverksträff för 2020 är redan 
i sitt tidiga planeringsstadium, så 

håll utkik. Precis som i år kommer 
den hållas på hösten. Vi tackar 
styrgruppen för att ha anordnat 
nätverksträffen, vi tackar Mariana 
Cigut som har varit vår kontakt-
person på plats och fixat med lokal 
och mat och så vidare, Mariana 
sitter även i styrgruppen. Vi vill 
även tacka alla deltagare som kom 
och gjorde nätverksträffen inklu-
sive SKRUV-mötet till det fantas-
tiska mötet det blev. 

 IBL:S NÄTVERK IBL:S NÄTVERK

Nätverksträff BMA VET 
och SKRUV-möte 2019

10-11 oktober hölls nätverksträff för BMA VET och SKRUV.  
BMA VET är ett ideellt nätverk som riktar sig till alla som arbetar på  
labb inom veterinärmedicin. SKRUV är ett nätverk som riktar sig till  

alla som håller på med mikrobiologi inom veterinärmedicin.  
Nätverksträff för BMA VET hålls på olika ställen varje år i och 2019  

erbjöd Evidensia specialistdjursjukhuset Helsingborg sig att hålla med lokal.

Text: Caroline Landhage

MÅNGA NÄTVERK FÖR  
IBL:S MEDLEMMAR
Som IBL-medlem har du 
möjlighet att utbyta erfaren-
heter med andra biomedicin-
ska analytiker med liknande 
roller och intressen. Följande 
nätverk är aktiva inom IBL:

• Nätverket för chefer

• Nätverket för disputerade 
biomedicinska analytiker

• Handledarnätverket

• Kvalitetsnätverket

• Nätverket för entreprenörskap

• BMA VET – nätverket för 
biomedicinska analytiker inom 
djursjukvården

Läs mer om alla nätverk och 
hur du ansluter dig på  
www.ibl-inst.se.

Saknar du något nätverk som 
borde finnas? Kontakta oss på 
kansli@ibl-inst.se.

I
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UTMÄRKELSER

NOMINERINGSTIDER!
Som medlem i IBL har du möjlighet att både nominera och bli  
nominerad till någon av våra utmärkelser.

ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2019
Varje år delar IBL ut utmärkelsen ”Årets Biomedicinska analytiker” till 
en person som är värd att uppmärksammas för sina arbetsinsatser. Det 
kan vara något som är till nytta för patienter, på arbetsplatsen eller inom 
forskning. Det kan också vara något som är till nytta för professionen 
eller som du själv har glädje av.

ÅRETS STUDENTHANDLEDARE 2019
Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma den som introducerar 
studenter till deras kommande verksamhetsområde 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.

Charlotte Wigermo, Årets  
biomedicinska analytiker 2018

CHARLOTTE OCH BRITTA 
UTSÅGS FÖRRA ÅRET, VILKA 
BLIR DET I ÅR?
Britta Willman, Umeå, 
utsågs till Årets student-
handledare 2018 och 
Charlotte Wigermo, Kristi-
anstad, blev Årets biomedi-
cinska analytiker 2018.

I nomineringarna nämn-
des Brittas engagemang och 
förmåga att få studenter att 
känna sig välkomna på 
arbetsplatsen och Charlottes 
arbete med patientnära 
analyser i Skåne.

Intervjuer med 2018 års 
mottagare av utmärkelserna 
finns på IBL:s webbplats.

Britta Willman, Årets student- 
handledare 2018

NOMINERA SENAST  

15 DECEMBER

Läs mer om hur du nominerar  

på IBL:s webbplats, och  

skicka din nominering till  

kansli@ibl-inst.se  

senast 15 december 2019.

For further information please visit:
www.sysmex.dk/tosoh | www.sysmex.no/tosoh | www.sysmex.se/tosoh

Integration at its best
Automated glycohaemoglobin analyser 
HLC-723 G11 – HbA1c testing is now part 
of your Sysmex routine work� ow
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KURSER KURSER

KURS I  
GENETISK FOSTERDIAGNOSTIK
Efter genomgången kurs ska deltagarna på basal 
nivå förstå metoderna som används inom 
genetisk fosterdiagnostik, deras styrkor och 
begränsningar, tolka ett analysresultat samt få 
förståelse för varför man gör de olika analyserna.

Kursen tar bland annat upp non-invasive 
prenatal test (NIPT), quantitative fluorescent 
PCR (QF-PCR), kromosomanalys samt array 
comparative genome hybridisation (array-
CGH).

Kursen ges i samarbete med Karolinska 
Universitetslaboratoriet.

KURSUPPLÄGG
• Introduktion genetik
• NIPT
• QF-PCR
• Kromosomanalys inkl. FISH
• Array-CGH
• Sangersekvensering (ev)
• Etikdiskussion

KURSLEDARE  Marlene Ek och Kristina Ålund

DATUM  11 maj 2020

PLATS  Karolinska Universitets-sjukhuset

PRIS  1 500 KR

FORTSÄTTNINGSKURS  
i cellmorfologi i blod
och benmärg

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 föreläsare kommer 
att genom teori och reflektioner ge fördjupad  
kunskap inom olika områden.

Kvalitetskurs 2 kommer bland annat att handla om:
• Det systematiska patientsäkerhetsarbetet
• Hantering av klagomål
• Korrigerande och förebyggande åtgärder
• Att jobba med ständiga förbättringar
• Utvärdering och revisioner av arbetsmiljö  

och patientsäkerhet

Kursen kommer även innehålla presentationer om 
kvalitetssäker digitalisering i vården, patientkontrakt 
och PEP inom diagnostiken och effektivisering av 
händelseanalyser enligt SKL:s rekommendationer.

KURSLEDARE  Maysae Quttineh 

DATUM  Våren 2020

PLATS  Stockholm

PRIS  6 500 KR 
(pris för medlem i IBL och kvalitetsnätverket: 4 400 KR)

Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som 
har erfarenhet av att differentiera blodceller på utstryk 
och vill få en fördjupad kunskap i ämnet. Identifikation 
av celler i blod och benmärg. Vi studerar live-bilder 
på celler via kamera på mikroskopet till dataskärmar. 
För att tillgodogöra sig kursen krävs praktisk erfarenhet 
och en god teoretisk grund i hematologi och termi-
nologi. Litteratur att läsa in sig på innan kursen: 
Clinical Hematology Atlas, Bernadette F Rodak, 
Jacqueline H Carr.

Syftet med kursen är att deltagarna ska få djupare förståelse om 
flödescytometri som används för lymfomdiagnostik, med grundinfor-
mation om lymfomklassifikation, antikropputtryck, paneldesign och 
instrumentsetup, särskilt med riktlinjer inom sjukvården.

Kursen kommer också att innehålla en guidad labbrundtur och 
falldiskussion med live gating.

Målgrupp: Biomedicinska analytiker som redan arbetar med 
flödescytometri (kan vara nybörjare).

KURS I FLÖDESCYTOMETRI
DATUM  9-10 mars 2020

PLATS  Karolinska Universitetssjukhuset 
i Huddinge, Stockholm

PRIS  6 900 KR

MEDLEMSPRIS*  5 900 KR

Lunch, fika och kursmaterial ingår i 
kursavgiften. Boende ingår ej i kurs- 
avgiften.

SISTA ANMÄLNINGSDAG  10 februari 
2020

*(minst ett års medlemskap i IBL krävs)

Kurs i molekylärpatologi
MOLEKYLÄRDIAGNOSTIK INOM PATOLOGI. TEKNIK,  
TOLKNING OCH KLINISKT SAMMANHANG

• Grundläggande teoretisk introduktion till  
 molekylär patologi
• Tekniköversikt för PCR-baserade metoder och ISH
• Tolkning av resultat och svarsrutiner
• Validering och kvalitetssäkring
• Molekylär patologi i olika tumörsjukdomar
• Studiebesök och grupparbeten

KURSLEDARE  Gisela Helenius

DATUM  18-19 mars 2020

PLATS  Örebro

PRIS  6 300 KR (Pris för medlem i IBL: 5 300 KR)

Kurs i molekylärdiagnostik 
med NGS
METODER INOM MOLEKYLÄRDIAGNOSTIK OCH  
NGS I KLINIKEN

• Grundläggande teoretisk introduktion till  
 molekylär teknik
• Tekniköversikt
• Massiv parallellsekvensering
• Tolkning av resultat och svarsrutiner
• Validering och kvalitetssäkring
• Användning i kliniken (exempel från human  
 och mikrobiologi)
• Studiebesök och grupparbeten

KURSLEDARE  Bianca Stenmark

DATUM  20-21 spril 2020

PLATS  Örebro

PRIS  6 300 KR (Pris för medlem i IBL: 5 300 KR)

KURSANSVARIGA   
Karin Ohlander och  
Christina Andersson

DATUM  Maj 2020

PLATS  Falun

PRIS  9 800 kr  
(Pris för medlem i IBL: 8 800 kr)



14-16 JANUARI
Grundkurs i blodmorfologi
Falun

22 JANUARI
Equalis användarmöte
Ekokardiografi

23-24 JANUARI
Equalis användarmöte
Koagulation

9-10 MARS
Kurs i flödescytometri
Stockholm

11 MARS
Equalis användarmöte
Fysiologisk kärldiagnostik

12 MARS
Equalis användarmöte
Klinisk mikrobiologi

18-19 MARS
Kurs i molekylärpatologi
Örebro

19-20 MARS
Equalis användarmöte
Hematologi

25-26 MARS
Equalis användarmöte
Läkemedel och toxikologi

15 APRIL
Internationella biomedicinsk 
analytikerdagen

20-21 APRIL
Kurs i molekylärdiagnostik 
med NGS
Örebro

11 MAJ
Kurs i genetisk  
fosterdiagnostik
Stockholm

MAJ 2020
Fortsättningskurs i cell- 
morfologi i blod och benmärg
Falun

VÅREN 2020
IBL:s årsmöte

VÅREN 2020
Kvalitetskurs 2 för  
kvalitetsansvariga
Stockholm

1-5 SEPTEMBER
IFBLS världskongress
Köpenhamn

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2020

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 10 februari 2020

God Jul  
och  

Gott nytt år 
ÖNSKAR VI PÅ IBL

ifbls2020.org

 facebook.com/groups/jointhelabrace September 1st–5th 2020 

at Bella Center Copenhagen

Four tracks  
of scientific 
curiosity

1 2 3 4
Here, there and 
everywhere:

The role of biomedical 
laboratory science 
in hospital and 
community healthcare 
Biomedical laboratory 

science and bioanalysis are 

established parts of the 

diagnostic services at the 

hospital and in the community 

health care. The continued 

development within e.g. 

point of care testing (POCT), 

diagnostic app’s, E-health 

and wearables has made it 

possible to move part of the 

biomedical laboratory science 

and the diagnostic service 

into the home of the patient.

Join the lab race
34th World Congress of Biomedical Laboratory Science

We can work it out:

Practice, development 
and research in biomedical 
laboratory science 
Come and share your latest work 

related or research-based results. 

You are all invited to present the 

developments in your laboratories, 

in your profession or in the relation 

between biomedical laboratory 

scientists and other health 

professionals.

For example, it may be your interest 

in the routine tasks, implementation 

of new methods, optimization of 

existing methods and the clinical 

use of biomedical laboratory 

science, quality assurance and/or 

accreditation. Also, new research in 

the area of biomedical laboratory 

science is highly welcome!

With a little help from my 
friends:

Management, 
Education and Learning
Due to disruption in 

biomedical laboratory 

medicine, constant focus on 

changes in the profession 

is needed. Part of being on 

top of the development call 

for visionary laboratory 

management, continuous 

professional development 

(CPD) at work as well as 

recruiting and preparing new 

generations of Biomedical 

Laboratory Scientists to the 

profession.

All my loving:

Technology, Innovation 
and Profession
Technologies and innovation 

are part of the working life 

for everybody who works 

with biomedical laboratory 

science. It may be that digital 

pathology is the latest news. 

Is your new best friend robot 

technologies and/or artificial 

intelligence.

Have biosensors and virtual 

reality made an impact on 

the profession? How and why 

does technology change the 

daily work? What is going 

on in your part of the world? 

You are invited to present the 

latest developments in your 

laboratories.
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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 
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  Snabb diagnostik när det betyder som mest

  Resultat på 20 min*
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