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INFÖR IFBLS 2020
dBIO:s ordförande om höjd- punkterna på programmet

BARA HÄLFTEN  
TOG EXAMEN
Oroväckande siffror från UKÄ

STUDERANDEKRÖNIKANNytt inslag i Laboratoriet

Nytt år, nytt decennium och nya möjligheter. En kort återblick på 2019 och 
mina sex första månader som ordförande påminner om många intressanta 
möten kring vår professions framtid. För varje möte, oavsett om det varit 
med en statlig utredare, en verksamhetschef, en kollega eller en student 
som läser till biomedicinsk analytiker, ökar min övertygelse om vår 
professions betydelse för framtidens hälso- och sjukvård. Samtidigt har 
det släppts flera utredningar som pekar på bristens omfattning. Säger 
siffrorna något nytt eller är det en bekräftelse på det vi länge förutspått?
 Enligt Universitetskanslersämbetets rapport om framtidens behov av 
högskoleutbildade skulle det behövas 516 nyexaminerade biomedicinska 
analytiker årligen fram till 2035. Samma myndighet släppte också rapporten 
”Universitet och högskolor – Genomströmning på grundnivå och avan- 
cerad nivå till och med 2017/18” där 618 nybörjarstudenter från läsåret 
2012/13 har följts upp till och med tre år efter normal studietid. Endast 
51% av dem har tagit examen. Kortfattat kan man säga att examinations-

graden sjunker i takt med att fler 
blir antagna, och det verkar stanna 
på en bit över 300 examinerade per 
år. Vissa högskolor gör överintag i 
hopp om att få ut fler men rapporten 

visar tydligt att det bara hjälper till en viss gräns. Har vi slagit i taket för hur 
många som kan examineras? Och var ska anpassningen ske för att vi ska bli fler?
 För mig som jobbar med kvalitetsförbättring är det här ett tydligt 
systemfel som beror på flera faktorer. Vill vi förbättra siffrorna krävs 
systemförändringar. Även med kraftfulla insatser för att få studenterna 
att ta ut examen och minska nybörjarbehovet så kommer det inte att lösa 
bristsituationen om vi inte satsar på löneutveckling och karriärmöjligheter. 
Vården har inte råd att förlora vår kompetens och 2020 är IBL:s år att 
bidra till detta. Vi ser fram emot att samarbeta med Socialstyrelsen och 
det kunskapsråd som bildats i syfte att effektivisera 
kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvård.
 Under 2020 samlas också biomedicinska analytiker 
från hela världen i vårt grannland Danmark för 
världskongressen IFBLS. Vi ser fram emot att träffa 
många medlemmar under detta fantastiska tillfälle  
till omvärldsspaning och kompetensutveckling.  
Håll utkik efter stipendier som IBL och sektions- 
föreningarna kommer att utlysa specifikt för detta 
historiska event. Hoppas vi ses i Köpenhamn!

Har vi slagit i taket för hur många som kan examineras?

”Och var ska anpassningen ske 
för att vi ska bli fler?”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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NY METOD FÖR SNABBARE SVAR VID BEHANDLING AV 
PATIENTER MED BLODFÖRGIFTNING
RAST-metoden har utvecklats på Klinisk mikrobiologi-
laboratoriet i Växjö
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Nytt etiskt dilemma att diskutera

Inbjudan till konferens

LABBDAGARNA 2020
21-22 april
Stockholm

Det nya labbet – forskning, framtida arbetssätt och inspiration 

Passa på att mingla med forskare, experter och kollegor från hela 

landet!

Ur programmet:
n Gruppdynamik – konsten att bygga hållbara team 
n Säkerhetsföreskrifter och riskbedömningar i praktiken 
n Arbetsmiljö, kemikalier och de nya direktiven 
n ISO/IEC 17025 – tolkningar, begrepp och standarder 
n Innovativa lösningar och framtidens teknik 

Varmt välkommen!

Teknologisk Institut arrangerar ett flertal kurser för dig som  
arbetar på labb inom bl. a. metodvalidering, internrevision och riskbedömning.

För mer information och anmälan: www.teknologiskinstitut.se

WWW.TEKNOLOGISKINSTITUT.SE  |  INFO@TEKNOLOGISKINSTITUT.SE  |  031-350 55 00

Samarbetspartners

Laboratoriets läsare 

får 10% rabatt på 

konferenspriset. 

Använd kod: IBL10

Kontakt

Karin Blomqvist
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076-52 75 53
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B

Klinisk mikrobiologi-laboratoriet i Växjö har länge varit framstående inom  
antibiotikaresistens och fungerar bland annat som utvecklingslaboratorium för  

Europeiska kommittén för resistensbestämning (EUCAST). 2016 fick man uppdraget  
att ta fram en snabbare metod för resistensbestämning vid blodförgiftning.  

Hösten 2018 publicerades metoden på EUCAST:s webbplats och används idag med  
goda resultat av laboratorier över hela världen.

Text: Emma Jonasson, Legitimerad biomedicinsk analytiker. Per Rydström, ST-läkare Klinisk Mikrobiologi. Klinisk Mikrobiologi, Region Kronoberg

Ny metod för snabbare svar vid 
behandling av patienter med 

BLODFÖRGIFTNING

lodförgiftning (sepsis) är en 
livshotande infektion där 
kroppens immunförsvar rea-
gerar kraftigt på den invade-
rande organismen och balan- 

sen i kroppens fysiologi rubbas. 
Immunförsvaret kan skada olika 
organ och vävnader, vilket kan leda 
till långvarig sjukhusvistelse eller 
död. I Sverige drabbas cirka 40 000 
människor av sepsis varje år och 
ungefär 20% av dessa avlider av sin 
sjukdom (1). Vid sepsis har vanligt- 
vis bakterier tagit sig ut i blodbanan 
genom en infektion som inte krop- 
pen klarar av att kontrollera och 
avgränsa. Sepsis kan även orsakas 
av svamp, parasiter och virus, men 
dessa infektioner är ovanligare. 
Vid tillstånd där immunförsvaret 
är nedsatt av olika anledningar 
(ålder, läkemedel, andra sjukdomar) 
ökar även risken för sepsis. Platsen 
för ursprunglig infektion kan exem- 
pelvis vara lungor (lunginflamma-
tion), urinvägar (övre urinvägsin-
fektion) eller hud (komplicerad 
sårinfektion). Kroppens immun-
försvar reagerar snabbt på främ-
mande organismer i blodbanan; 
ämnen som ska främja inflamma-
tionen och stimulera immunför-
svaret utsöndras. Vid svåra infek-
tioner kan dessa inflammatoriska 
ämnen utsöndras i alltför stor 
mängd och kroppen klarar inte av 
att hantera påfrestningen, vilket 
leder till hypotoni. Hjärtat får 
svårare att pumpa runt blodet och 
transporten av livsviktigt syre till 
kroppens olika organ försämras. 

TIDEN ÄR EN VIKTIG FAKTOR
Tiden som kroppens organ inte får 
tillräckligt med syre och befinner 
sig i en nedåtgående inflammato-
risk spiral är viktig. En obehandlad 

sepsis kan snabbt bli allvarlig och till 
slut få en dödlig utgång. Att snabbt 
sätta in en verksam behandling mot 
infektionen är därför en av de 
viktigaste åtgärder som kan göras 
för att förhindra allvarliga skador 
och död vid sepsis. Detta görs till- 
sammans med åtgärder för att 
stödja de organ som tar skada av 
inflammationen i kroppen. Varje 
timme är livsviktig vid sepsis för 
att förhindra organskador och död. 
I de flesta fall är organismen som 
orsakar en infektion känd på för- 
hand. Antibiotikabehandlingen 
som ges måste därför till en början 
vara baserad på erfarenhet och 
kunskap om var ursprunglig infek- 
tion sitter (empirisk behandling), 
men i en del fall är även denna 
information okänd. I takt med att 
antibiotikaresistens ökar nationellt 
och globalt blir det tyvärr svårare att 
i blindo förutsäga vilket antibioti-
kum som är verksamt. Att använda 
antibiotika som inte är verksamma 
riskerar därför både att misslyckas 
som behandling av infektionen och 
att späda på den redan ökande 
antibiotikaresistensen. Obehandlad 
eller felbehandlad septisk chock 
minskar chansen till överlevnad 
med 7% för varje timme (2). 

BLODODLING OCH  
RESISTENSBESTÄMNING
Den tveklöst viktigaste diagnostiken 
vid sepsis är odling av blodet för 
att kunna påvisa vilken organism 
som orsakar infektionen (med 
undantag för parasiter och virus 
som inte går att odla med vanliga 
metoder). Blododlingar tas oftast i 
par om två flaskor – en flaska för 
diagnostik av luftkrävande bakte-
rier och en flaska för bakterier som 
kräver frånvaro av syre. Oftast tas 

två eller tre par av dessa flaskor och 
varje flaska fylls med 8-10 mL venöst 
blod och innehåller en näringslös-
ning som främjar bakterie- och 
svamptillväxt. Blododlingsflaskorna 
inkuberas i 35°C i ett instrument 
som kontinuerligt mäter eventuell 
tillväxt av bakterier eller svamp 
genom att följa förändringar i halten 
av CO2, som är ett mått på olika 
bakteriers metabolism (3,4). Från 
att en blododlingsflaska placerats  
i instrumentet tar det oftast 8-15 
timmar innan bakterietillväxt kan 
detekteras – flaskan med misstänkt 
växt bedöms som positiv av blod- 
odlingsinstrumentet. Vanligtvis odlas 
den positiva flaskan med blod ut 
på olika agarplattor som i sin tur 
inkuberas i värmeskåp över natten. 
Dagen efter kan växt ses på platt- 
orna som i sin tur kan användas för 
artbestämning, ytterligare biokemisk 
testning och resistensbestämning. 
Resistensbestämning kan utföras 
manuellt (vanligast i Sverige) eller 
med automatiska system och vara 
baserade på lappdiffusion eller andra 
tekniker. Den nationellt och inter- 
nationellt dominerande metoden 
för resistensbestämning med lapp- 
diffusion är den som utformats av 
europeiska kommittén för resis-
tensbestämning (European com-
mittee of antimicrobial susceptibi-
lity testing, EUCAST).

SNABBARE METODER
För att utföra standardiserad resi- 
stensbestämning har det tidigare 
krävts att man utgår från framod-
lade bakterier på agarplattor. Bak- 
terierna har slammats upp i en 
koksaltlösning och strukits ut på 
en agarplatta. På agarplattan har 
papperslappar med antibiotika i 
specifika koncentrationer placerats. 
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Agarplattan med papperslapparna 
har därefter inkuberats i ytterligare 
16-20 timmar i ett värmeskåp för 
att sedan läsas av – ju större zon 
runt ett antibiotikum utan bakte-
rieväxt, desto större sannolikhet att 
substansen är verksam mot bakte-
rien. Då framvuxna bakteriekolo-
nier krävs för denna metod tar det 
uppemot två dygn från att en blod- 
odlingsflaska blivit positiv tills ett 
resultat kan erhållas – vid ett till- 
stånd där varje timme kan vara 
livsviktig. Utvecklingen av snab-
bare resistensbestämningsmetoder 
har ökat de sista åren. Ett gemen-
samt drag för många nya tekniker 
är att göra resistensbestämningen 
direkt från den positiva blodod-
lingsflaskan. Genom att inte först 
odla ut blodet på en agarplatta kan 
tiden till resistensbesked förkortas 
med upp till ett dygn. Olika 
laboratorier har nationellt och 
internationellt även utvecklat egna 
snabbresistensmetoder baserade på 
lappdiffusionsmetoden och direkt 
utodling av blododlingsflaskan, 
men dessa metoder är sällan 

en agarplatta. Omedelbart placeras 
antibiotikalappar på agarplattan 
och inkuberas i ett värmeskåp.  
För en majoritet av arterna kan 
inhibitionszoner läsas av redan 
efter fyra timmars inkubation, 
men zoner som är svåra att läsa av 
kan läsas av vid flera tillfällen (efter 
sex eller åtta timmars inkubation). 
När zonerna har lästs av tolkas 
resultaten enligt en brytpunktsta-
bell. En bakterie bedöms antingen 
vara känslig (S i resistensbeskedet), 
känslig vid ökad exponering (I) 
eller resistent (R). Utöver dessa tre 
tolkningar finns även ett tekniskt 
osäkert område där det är svårt att 
avgöra om bakterien är känslig 
eller resistent. Detta område är 
generellt sett större vid kortare 
inkubationstider. 

Begränsningar
RAST-metoden har många uppen-
bara fördelar men det finns också 
begränsningar: än så länge finns 
brytpunkter för de åtta vanligaste 
och viktigaste arterna och med ett 
begränsat antal antibiotika. För att 
metoden ska kunna utföras på en 
positiv blododlingsflaska krävs det 
också att den är positiv tillräckligt 
tidigt under arbetsdagen, så att tid 
finns för att inkubera plattorna, 
vilket tar minst fyra timmar. 

RESULTAT I VERKLIGHETEN
Klinisk mikrobiologi för Krono-
berg och Blekinge har använt 
RAST-metoden sedan maj 2018 
parallellt med ordinarie resistens-
bestämningsmetod med lappdiffu-
sion. I de fall där en blododlings-
flaska blivit positiv så pass sent på 
dagen att RAST inte hunnits med 
har ordinarie metod med lappdif-
fusion utförts. Tidsåtgången till ett 

Vid införandet av RAST-metoden på Klinisk mikrobiologi för invånarna i Kronoberg och 
Blekinge sjönk tiden för svar på resistensbestämning från 19 timmar till 6 timmar.

REFERENSER: 
1. Sepsisfonden – för att vi vill rädda liv. 

http://sepsisfonden.se/om-sepsisfonden/ 
(Hämtad 2020-01-13). 

2. Kumar A, Roberts D, Wood K. et al. Dura-
tion of hypotension before initiation of ef-
fective antimicrobial therapy is the critical 
determinant of survival in human septic 
shock. Crit care med 2006;34:1589-1596. 

3. BD BACTEC™ FX Instrument User´s 
Manual. 2011, Sparks USA. 

4. bioMérieux BACT/ALERT® 3D. https://
www.biomerieux-nordic.com/food/bacta-
lertr-3d (Hämtad 2020-01-13).

5. Jonasson E, Matuschek E, Kahlmeter G. , 
E. The EUCAST rapid disc diffusion method 
for antimicrobial susceptibility testing 
directly from positive blood culture bottles.  
Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 
Accepterad för publikation, 2019.

Vid resistensbestämning med lappdiffusion med RAST-metoden (till vänster) blir 
växten på plattan mycket svagare, på grund av kort inkubationstid (4-8 timmar), 
jämfört med standardmetoden (till höger) med lång inkubationstid (16-20 timmar). 
Ibland är växten för tunn med RAST-metoden för att kunna läsa av zoner runt 
antibiotikalapparna – plattan måste då inkuberas ytterligare.   
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resistensbesked för de åtta arterna 
som ingår i RAST sjönk efter 
införandet från 19 timmar till  
6 timmar. I 78% av fallen med  
de vanligaste sepsisbakterierna har 
ett resistensbesked lämnats samma 
arbetsdag och i 71% redan till en 
tid som motsvarar eftermiddags-
ronden på en vårdavdelning  
(kl. 15.00) – en tidpunkt då ett 
resistensbesked sannolikt gör  
mest nytta.

SAMMANFATTNING
Sepsis är ett mycket allvarligt till- 
stånd som kräver en serie snabba 
insatser av sjukvården. En av dessa 
är att så snabbt som möjligt erbjuda 
en art-diagnos och en resistensbe-
stämning. EUCASTs nya metod 
kan minska tiden till ett resistens-
bestämningsbesked från upp till 
två arbetsdagar till som snabbast 
fyra timmar räknat från när 
blododlingsflaskan blir positiv.

standardiserade eller validerade i 
större skala. Det pågår också 
kommersiell utveckling av flera 
instrument för automatiserad 
resistensbestämning men inget av 
dessa är helt färdigutvecklat och 
alla har, förutom kostnaderna, 
även andra begränsningar. 

SNABB RESISTENSBESTÄMNING  
MED EUCAST LAPPDIFFUSION
Metodutveckling
I Växjö finns ett av EUCASTs 
utvecklingslaboratorier (EUCAST 
development laboratory, EDL). 
2010 – 2012 utvecklades där den 
standardiserade metoden för resi- 
stensbestämning med lappdiffusion 
som idag används i hela Europa och 
stora delar av övriga världen. EDL 
började på uppdrag av EUCAST 
2016 att arbeta med en snabb resi- 
stensbestämningsmetod med lapp- 
diffusion direkt från blododlings-
flaskor, där ingen utodling på agar-
plattor skulle krävas. Den nya 
metoden skulle vara baserad på 
material och teknik som alla 

laboratorier hade tillgång till och 
målet var att utveckla en standar-
diserad metod med resultat samma 
arbetsdag. Utvecklingen av denna 
metod tog lång tid då en mängd 
parametrar som kan påverka 
slutresultatet måste undersökas. 
När metoden utvecklats och 
utvärderats lokalt bjöds andra 
laboratorier i Europa in för att 
testa metoden. Två studier med 
totalt 55 deltagande laboratorier 
från hela Europa genomfördes – 
en i norra Europa, där förekom-
sten av resistenta bakterier är låg, 
och en i södra Europa, där före-
komsten av resistenta bakterier är 
högre. De båda studierna visade  
på mycket bra resultat, trots den 
stora mängden människor med 
varierande erfarenhet som deltog 
och de olika förutsättningarna vi 
arbetar under. I november 2018 
publicerades metoden på EUCAST 
webbplats och blev då officiellt till- 
gängligt för alla och har fått namnet 
”EUCAST rapid AST directly from 
positive blood cultures”, vilket ofta 
förkortas till RAST (rapid AST) (5). 
Metoden omfattar de åtta vanli-
gaste bakteriearterna som orsakar 
sepsis och mellan fyra och åtta 
antibiotika per art. Sedan metoden 
publicerats har den införts eller är 
på gång att införas på flera labora-
torier i bland annat Sverige, Tyskland, 
Kanada och Kina. En fördel med 
metoden jämfört med andra är att 
den är väldigt enkel och billig att 
utföra med befintlig utrustning, att 
den är väl validerad och kommer 
att hållas uppdaterad av oss på EDL. 

Metod
Med RAST-metoden tas 100–150 
µL blod direkt från den positiva 
blododlingsflaskan och odlas ut på 
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NYTT OCH NOTERAT NYTT OCH NOTERAT

slutet av 2019 släppte Universi-
tetskanslersämbetet (UKÄ) 
rapporterna ”Framtidens behov 
av högskoleutbildade – genom-
gång av 15 bristyrken inom 
offentlig sektor fram till 2035” 

och ”Universitet och högskolor 
– Genomströmning på grundnivå 
och avancerad nivå till och med 
2017/18”. I den förstnämnda tas 
behovet av biomedicinska analytiker 
på lång sikt upp, bland annat genom 
en beräkning av hur många som 
behöver examineras årligen fram till 
2035. Den andra rapporten tar upp 
just hur många som tar examen från 

ett antal olika utbildningar som 
leder till yrkesexamen, däribland 
biomedicinsk analytikerutbild-
ningen. Och det står klart att 
tillgången inte möter efterfrågan  
i nuvarande takt.

BEHOVET
Rapporten som tar upp framtidens 
behov utgår bland annat från 
SCB:s befolkningsprognos och 
förutspår ett stort glapp mellan 
tillgång och efterfrågan på för-
värvsarbetande biomedicinska 
analytiker. Tillgången beräknas till 

8 800 och efterfrågan till 11 500. 
Kortfattat skulle det behöva 
examineras drygt 200 fler än i dag 
varje år, för att möta behovet.

Behovet beräknas till 516 
nyexaminerade varje år under 
2022–2035. I ett räkneexempel där 
man utgår från att 73% av nybörjar- 
studenterna till slut tar sin examen, 
skulle det behövas 707 nybörjar-
studenter per år. 

GENOMSTRÖMNINGEN
Den andra rapporten visar att 
skolorna ökat antalet antagna år för 

Endast hälften tog examen
Läsåret 2012/2013 påbörjade 618 nybörjarstudenter biomedicinsk analytikerutbildningen, sex år 
senare hade endast hälften av dem slutfört den. Enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet 
behövs 500 nyexaminerade biomedicinska analytiker per år för att möta kommande behov. Enligt 
en annan rapport från samma myndighet examineras drygt 300 per år.
Text: Marcus Rehnberg

I

år. Läsåret 2008/2009 påbörjade 
400 nybörjarstudenter biomedi-
cinsk analytikerutbildningen, 
läsåret 2012/2013 hade antalet stigit 
till 618 (se tabell). I takt med fler 
antagna har den procentuella 
andelen som tar sin examen sjunkit 
och de senast uppföljda årskullarna 
har resulterat i drygt 300 examine-
rade. I rapporten följs nybörjarstu-
denterna upp till och med tre år 
efter beräknat examensdatum vid 
normal studietid. Av 618 nybörjar-
studenter läsåret 2012/2013 hade 
51% tagit sin biomedicinsk analy- 
tikerexamen. Av resterande hade 
11% tagit en annan examen, 13% 
var registrerade på andra utbild-
ningar, 21% var inte registrerade 
på någon utbildning och 4% var 
fortfarande registrerade på biome-
dicinsk analytikerutbildningen.

– Siffrorna stämmer väl överens 
med det vi sett när vi själva följt upp 
genomströmningen både lokalt 
och nationellt. Trots kraftiga 
överintag ökar inte genomström-
ningen. Man kan egentligen bara 
spekulera kring vad det beror på 
men i Göteborg har det varit en 
trend på de flesta utbildningspro-
gram vid Sahlgrenska Akademin, 
säger Camilla Hesse som är 
programansvarig för biomedicinsk 
analytikerprogrammet på Sahl-

grenska Akademin vid Göteborgs 
Universitet.

– Man skulle kunna tänka sig 
att om vi tar in fler studenter kom-
mer vi ha fler som inte har så höga 
betyg från gymnasiet men vi kan 
inte helt se ett sådant samband. Till 
exempel har apotekarprogrammet 
sett att studenterna har högre betyg 
från gymnasiet men presterar sämre 
på universitetet trots att kurserna 
inte förändrats. Orsakerna är svåra 
att förklara men kan möjligen  
bero på sämre förkunskaper eller 
att studenterna inte är vana vid  
att studera på det sätt som man 
gör på universitetet

VAD KAN VI GÖRA?
Att ta in över 700 nybörjarstudenter 
och hoppas på att tre fjärdedelar tar 
examen verkar inte vara en fram-
komlig väg. Är det då utbildningen 
som behöver anpassa sig, eller är 
det yrket som behöver utvecklas?  
I Göteborg diskuteras frågan 
kontinuerligt, både i samarbete 
med Västra Götalandsregionen 
och vid nätverksträffar med andra 
utbildningsorter.

– Även arbetsgivare behöver 
fundera över hur framtidens med- 
arbetare ser ut, vilka möjligheter 
som finns för vidareutbildning  

Tagit biomedicinsk analytikerexamenPåbörjade utbildningen

309

173

2002/03

346

218

2002/03

405

275

2002/03

369

247

2002/03

371

252

2002/03

428

278

2002/03

400

240

2002/03

457

265

2002/03

529

307

2002/03

585

316

2002/03

618

315

2002/03

Camille Hesse vid Göteborgs Universitet  
känner igen bilden av att ett överintag inte 
leder till att fler tar examen.

och karriär. Något jag ser som ett 
problem för professionen är att 
arbetsgivare anställer personal utan 
legitimation, vilket man så klart 
måste med tanke på personalsitua-
tionen, men som kan göra det svårt 
att motivera tre års universitetsstudier. 

Det blir otydligt varför legiti-
mationen behövs när det anställs 
till exempel biologer och moleky-
lärbiologer på laboratorierna, säger 
Camilla Hesse som ser positiva 
tendenser bland nuvarande 
studenter.

– Det verkar som de student-
grupper vi nu har presterar något 
bättre och detta kommer vi så 
klart försöka följa upp genom att 
till exempel titta på genomström-
ning. Vi diskuterar även hur vi kan 
locka rätt studenter till utbildningen 
och hur vi kan marknadsföra yrket 
ytterligare.

MER LÄSNING
Rapporterna finns att läsa på www.uka.se

2019-12-12
Genomströmning på grundnivå och  
avancerad nivå till och med 2017/2018

2019-11-05
Framtidens behov av högskoleutbildade
Genomgång av 15 bristyrken inom offent-
lig sektor fram till 2013
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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. 

Kvalitetslösningar för dina behov

www.shimadzu.se
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IBL:S KURSVERKSAMHET

Hur skulle du sammanfatta dina 
intryck från kursen?
– Mycket lärorik och givande, sär- 
skilt för oss som har livsviktiga jobb 
och roller när det gäller patientsäker- 
heten. Med kvalitet menar vi att 
en verksamhet uppfyller de krav 
och mål som gäller enligt lagar och 
andra föreskrifter för verksamheten. 
Fokus på hög kvalitet på vården 
leder till att patienterna får en god 
och säker vård. 

Vad var det viktigaste du  
lärde dig?
– Verktyget för att uppnå kvalitet 
är att arbeta systematiskt. Med 
hjälp av processer, rutiner och ett 
systematiskt förbättringsarbete kan 
verksamheten uppnå högre 
kvalitet. Joachim Lundahls föreläs-
ning om Karolinska Universitets- 
laboratoriet var mycket nyttig och 

givande för mig. Eftersom jag 
arbetar som biomedicinsk analytiker 
inom kommunal vård fick jag lära 
mig om deras organisation och hur 
de jobbar för gemensamt system- 
arbete och kvalitetssäkring mellan 
kommun och landsting tillsammans 
med politikerna. Samarbetet mellan 
många kommuner och landsting 
har stora brister i dagsläget. 

Har du hunnit omsätta något du 
lärde dig från kursen i praktiken 
ännu?
– Ja, absolut! Eftersom jag i mitt 
jobb ansvarar för utveckling och 
förbättring inom den preanalytiska 
processen så kunde jag lägga mer 
fokus på kvalitet då patientsäker-
hetsarbetet är en del av kvalitetsar-
betet. Och kvaliteten är en del av 
patientsäkerheten – de hör ihop. 
Kvalitet och patientsäkerhet är 

viktigt för oss och våra patienter. 
Många studier visar att det största 
antalet fel under hela laborativa 
processen förekommer i den 
preanalytiska fasen. Patienter ska 
inte utsättas för onödiga risker. Att 
göra rätt från början är nyckeln till 
en ökad patientsäkerhet. Därför 
måste vi använda systematisk 
kvalitetssäkring i vår verksamhet 
för att främja en högre nivå av 
patientsäkerhet.

Skulle du rekommendera andra  
att gå den här kursen?
– Självklart! Kursen ger oss bättre 
förståelse om samband mellan 
kvalitet och patientsäkerhet. 
Dessutom träffar man deltagare 
med olika yrkesroller och man  
kan dela erfarenheter med varan-
dra i en mycket trivsam miljö.

Kompetensutveckling med IBL
FYRA FRÅGOR TILL FARIBA GHAFOURI
biomedicinsk analytiker på Umeå kommun, som gått IBL:s 
”KVALITETSKURS FÖR KVALITETSANSVARIGA 1”

KVALITETSKURS FÖR KVALITETSANSVARIGA 2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN
Kvalitetskurs 2 hålls i Stockholm 4-5 juni. Läs mer och anmäl dig på www.ibl-inst.se
Aktuella kurser hittar du som vanligt på sidorna 32-33 i Laboratoriet.
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recis som för majoriteten av befolkningen var 
yrket biomedicinsk analytiker något jag inte 
kände till, faktum är att det var en expojkvän 
till min tvillingsyster som tipsade mig om det 
eftersom han läste att det rådde stor brist inom 
yrket de kommande åren. Det var 2011 och det 

tog flera år innan jag till slut dök upp på uppropet 
den där dagen på Göteborgs Universitet en augustidag 

2015. Tre år senare tackade jag ja till ett sommarvikariat 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, enheten Diag-
nostisk Masspektrometri och Kromatografi (DMK) 
som jag, också slumpmässigt, tidigare haft en period 
av min specialpraktik hos. Sedan blev en tjänst 
vakant, jag sökte och började som tillsvidareanställd 
några månader senare. 

En dag på DIAGNOSTISK  
Masspektrometri och Kromatografi

I ”En dag på jobbet” låter vi biomedicinska analytiker själva berätta  
om sin arbetsdag. Det kan handla om såväl vardagsrutiner som enskilda speciella händelser. 

Här berättar Marie Persson om sin vardag som relativt ny på jobbet.
Text: Marie Persson, legitimerad biomedicinsk analytiker

På enheten finns två sektioner: Metabolitanalyser – 
som jag tillhör – och Kromatografiska specialanalyser. 
Tillsammans är vi cirka 35 personer, en blandning av 
biomedicinska analytiker och kemister. Till Metabolit- 
analyser kommer prover från vuxna med ovanliga 
metabola sjukdomar men också många svårt sjuka barn 
där sjukdomsorsaken anses vara metabolitrelaterad. 
Eftersom vi är ett speciallabb använder vi oss av 
speciell och avancerad teknik som gör det möjligt att 
utföra analyser som inte finns på andra labb, och 
prover kan komma från hela Sverige men också från 
andra länder i Europa. Som nyanställd fick jag ta mig 
an flera analyser med olika tekniker: LC-MS-MS, 
ELISA, TLC-plattor, jonbyteskromatografi och den 
senaste tillkomna för mig: GC-MS! 

MÅNGA MANUELLA MOMENT
I skrivande stund upparbetar jag prover för analys  
av organiska syror i urin genom GC-MS. Trots våra 
avancerade analysinstrument finns många manuella 
upparbetningar kvar, och för just organiska syror är 
det en blandning av automatisering och manuellt 
arbete – perfekt enligt mig! Urinproven förbereds 
dagen innan analys, där de pytsas och eventuellt späds. 
Ibland kommer akuta prover eller ”larm”, då är det  
ett barn som behöver få en snabb diagnos. Just idag 
fanns två stycken sådana prover med så det fick jag 
ordna med direkt på morgonen. Upparbetningen tar  
i stort sett en hel dag och börjar med upprening av 
provet på fast-fas kolonner följt av indunstningar och 
centrifugtider som i sin tur erbjuder möjligheten att 
göra annat: hjälpa en kollega med något, kolla mejlen 
eller förbereda en ny kalibrerkurva kanske? Roligast är 
om det finns behov av hjälp i provhanteringen – jag 
gillar att samla, sortera och märka upp. Dessutom 
bjuder placeringen på mycket motion när det ska 
hämtas prover flera gånger dagligen – något som alla 
kan behöva mer av! 

KOMPLICERAD UTVÄRDERING
Vid lunchtid derivatiseras urinproverna och indunstas 
ytterligare innan de späds och överförs till vialer. 
GC-instrumentet förbereds manuellt genom kolonn-
byte så här gäller det att vara smidig och noggrann! 

Jag hade inte förväntat mig att det skulle göras så 
mycket av oss själva, fast det är bra att det är så 
eftersom jag lär mig mer och blir mer självgående. 
Innan jag började här var maskiner och instrument 
inget jag ville ägna mig åt, men det har sakta börjat 
ändras. Utvärderingen, som är mycket komplicerad 
och detaljerad, görs av antingen biomedicinska 
analytiker eller kemister i samråd med läkare. På 
DMK är upplägget att alla jobbar individuellt men 
tillsammans. Var och en har en analys som de arbetar 
med under förmiddagen eller hela dagen, ibland 
väntar en annan analys på eftermiddagen. Roteringen 
är mellan 5–6 analyser med olika tekniker så här kan 
en verkligen lära sig mycket!  

STÖTTA DE NYUTEXAMINERADE
Som ny i yrket är det extra viktigt att vara sysselsatt 
anser jag – så ett tips till andra biomedicinska analytiker 
är att lägga extra vikt vid nyutexaminerade. När jag 
var helt ny kunde centrifugtider eller indunstnings-
moment skapa en aning tristess – vad kunde jag göra 
under tiden? Nu när jag är lite mer erfaren ser jag 
positivt på dessa stunder, då hinner jag ikapp med 
annat och ”ser” mer vad som behöver göras. En annan 
härlig känsla är att känna att jag utvecklas, och på just 
vår enhet finns en bra stege att klättra på. Det kan 
exempelvis vara metodansvar, något som jag precis 
fick reda på att jag skulle få för en analys. Det är roligt 
att få hänga med i utvecklingen och få upp ögonen 
för sjukdomar och analyser jag inte kände till innan. 
Fast det allra bästa med mitt jobb är vardagarna jag 
får dela med mina kollegor, det är verkligen de som 
får mig att känna att det aldrig är tråkigt att cykla hit 
tidigt på morgonen! 

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.

P

Kul på jobbet. Marie Persson 
trivs med kollegor och större 
ansvar på enheten för diag-
nostisk masspektrometri och 
kromatografi.



17LABORATORIET  Nr 1 • 2020

IFBLS 2020IFBLS 2020

16 LABORATORIET  Nr 1 • 2020

ärldskongressen IFBLS hålls 
vartannat år och lockar bio- 
medicinska analytiker från 
hela världen. I höst är det 
ovanligt tillgängligt för oss i 
Sverige eftersom vårt grann-

land Danmark är arrangörsland. 
Som medlem i IBL är du medlem 
även i IFBLS vilket innebär att du 
betalar en lägre deltagaravgift. Vi har 
pratat med Martina Jürs, ordförande 
i den danska yrkesorganisationen dbio, 
om vad deltagarna kan förvänta sig 
under kongressen som hålls i 
Köpenhamn 1-5 september. Hon 
hoppas på stort svenskt deltagande 
och berättar om att vi bland annat 
kommer kunna testa ”yrkesdejting”. 
Hon uppmuntrar även till att skicka 
in abstract senast 15 februari.

Martina Jürs, ordförande i dbio, hur går 
förberedelserna inför IFBLS?
–Förberedelserna går riktigt, riktigt 
bra. Vi har satt ihop ett spännande 
program med många intressanta 
namn och ämnen. I nuläget har vi 
gjort klart med 25 inbjudna talare 
och föreläsare. Bland annat de 
svenska professorerna Joakim 
Dillner från Karolinska Institutet 
och Anette Gjörloff Wingren från 
Malmö Universitet. Nästa stora 
uppgift är att välja ut postrar och 
muntliga presentationer bland 
inkomna abstracts. Inlämningen 
pågår till 15 februari så det finns 
fortfarande tid kvar.

Har ni fått in många abstracts?
– Inte tillräckligt ännu, men det är 

vanligt att abstracts kommer strax 
innan deadline. Så vi har gott hopp 
och uppmuntrar alla att skicka in 
sina bidrag.

Kommer det att finnas något för alla på 
programmet?
– Ja! Programmet spänner över alla 
inriktningar och specialiteter för 
biomedicinska analytiker, och 
tanken är att alla ska kunna ta med 
sig någonting hem. Från den senaste 
forskningen till hur laboratorier 
arbetar på andra platser i världen. 
En nyhet är att vi har valt att göra 
ett helt spår med ledarskap och 
utbildning, som löper under hela 
konferensen. Vi har kallat spåret: 
”With a little help from my friends: 
Management, Education and Lear-
ning”. Personligen är det en av 
sakerna jag ser fram emot mest.

Blir det några andra nyheter jämfört med 
tidigare IFBLS-kongresser?
– Jag tycker alltid att det är ett stort 
nöje när biomedicinska analytiker 
från hela världen samlas, och jag tror 
IFBLS 2020 kommer att bli en stor 
”professionsfest”. Det ska vara festligt, 
och vi ska mötas över gränserna både 
professionellt och kulturellt, därför 
ska vi göra något extra av de infor-
mella mötena och nätverkandet. Vi 
har bland annat planer på att en slags 
matchmaking eller ”yrkesdejting” 
ska finnas med i IFBLS-appen.

Yrkesdejting, vad innebär det?
– Det ska ske via appen, och tanken 
är att du skriver in ett ämne som du 

brinner för eller som du vill lära dig 
mer om. Kanske finns det några 
andra med samma intresse, och då 
kan man träffas och diskutera ämnet 
över lunch.

Vad blir höjdpunkten på programmet,  
enligt dig?
– Det är svårt att svara på, men som 
jag nämnde så ser jag fram emot 
spåret med ledarskap och utbildning 
och att få träffa kollegor från hela 
världen. Dessutom ser jag fram emot 
att höra alla presentationer som kan 
inspirera mig och göra mig klokare. 
Om jag bara får nämna en höjd-
punkt så är det att få träffa biomedi-
cinska analytiker från hela världen 
och ta del av deras erfarenheter.

Hur många deltagare hoppas ni på?
– Vi hoppas och tror på omkring 
800 deltagare och det är på väg åt 
rätt håll. Vi har redan ganska många 
anmälningar och många har lovat 
att de ska komma. Vi hoppas också 
på bra uppslutning från våra svenska 
grannar på andra sidan sundet.

Slutligen, har du någon hälsning till 
biomedicinska analytiker i Sverige som 
funderar på om de ska besöka IFBLS?
– Jag ser fram emot att träffa många 
svenska biomedicinska analytiker 
under IFBLS 2020, och kongressen 
är dessutom kvalitetssäkrad av svenska 
ögon. Anne Lindgren Berndt är 
president för IFBLS och Gabriella 
Lillsunde Larsson är med i den 
vetenskapliga kommittén. Det är vi 
mycket glada för.

IBL:s ordförande Maysae Quttineh, Varför ska man besöka IFBLS i höst?
– IFBLS är den internationella konferensen för biomedicinska analytiker  
och samlar professionen från alla världens hörn. Man måste få uppleva den 
kongressen minst en gång under sitt professionella liv, varför inte ta chansen 
nu när det är så nära? Jag hoppas att vi kan bli fler norrmännen som alltid är 
omkring 40 deltagare även när konferensen varit på andra sidan jordklotet.  
Nu när vi är så nära hoppas jag så klart på att minst 100 av Sveriges drygt  
8 000 biomedicinska analytiker tar den här chansen.

Vad hoppas du ta med dig hem från IFBLS?
– Förutom kompetensutvecklingen som programmet bjuder på hoppas jag 
på att kunna knyta kontakter med andra biomedicinska analytiker som 
brinner för professionen. Som ordförande i IBL hoppas jag så klart kunna 
representera Sverige och hitta samarbetsmöjligheter med andra organisationer 
som jobbar för samma frågor som vi gör i Sverige.

Utbildning, ledarskap och matchmaking
FLERA NYHETER PÅ PROGRAMMET NÄR IFBLS ARRANGERAS I KÖPENHAMN I HÖST
Text: Marcus Rehnberg

V
ETT PROGRAM FÖR ALLA

Hur anpassas ett program till deltagare från hela världen?
– Vårt uppdrag är att få till ett program där det 
finns något för alla, samtidigt som vi kan förvänta 
oss att många danska och nordiska biomedicinska 
analytiker kommer att delta. Områden som kvali-
tetsförbättringar och metodutveckling tror vi kan 
intressera många. Ett av våra teman handlar också 
om ”eliminering av cervixcancer”, vilket är ett av 
WHO:s mål för 2030 och som i allra högsta grad  
är hela världens angelägenhet.

Hur har arbetet med programmet gått till?
– Vi hade ett första möte med den vetenskapliga 
kommittén i januari 2019, och under året har vi haft 
regelbundna möten och extensiv mejlkommunika-
tion. Det har varit väldigt roligt att arbeta tillsam-
mans för att ta fram ett så aktuellt program som 
möjligt. De flesta föreläsare har tackat ja om de inte 
haft förhinder, det finns ett stort intresse för att 
delta i en världskongress för biomedicinska analytiker. 
Inom just det här spåret har vi valt ut teman som vi 
tror är aktuella för biomedicinska analytiker både i 
klinisk verksamhet och inom forskning, exempelvis 
preanalys, kvalitet, molekylärdiagnostik och antimi-
krobiell resistens.

IBL:s vice ordförande Gabriella Lillsunde Larsson ingår i den vetenskapliga kommittén 
som i ett års tid jobbat hårt för att sätta ihop det vetenskapliga programmet till IFBLS 
2020. Tillsammans med två danska kollegor ansvarar hon för spåret  ”We can work it 
out: Practice, development and research in biomedical laboratory science”.



LABORATORIET  Nr 1 • 202018 19LABORATORIET  Nr 1 • 2020

MEDLEMSSIDOR

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

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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INNEHÅLL
Texten ska vara så kortfattad som 
möjligt. Vad som utförts, vem som 
gjort det eller vad den/de kommit 
fram till, ska framgå tydligt. Använd 
gärna en logotyp om det finns. Börja 
med det viktigaste, alltså slutsatsen. 
Använd ett enkelt och tydligt språk 
och undvik för många specifika 
detaljer som leder till att läsaren 
tappar intresset. Kom ihåg att du 
inte kan ta med allt om ditt projekt.

FORMAT
Vilket mått ska din poster ha? 
Ofta finns det regler för vilken 
storlek som gäller. Ofta har 
konferensen du ska besöka egna 
rekommendationer gällande 
formatet. Vanligt är A0 i stående 
eller liggande format (1189x841 
mm). Du behöver inte komplice-

rade program för att gör en 
poster. Det finns gratismallar att 
ladda hem från internet, eller så 
kan du enkelt skapa din egen 
layout i exempelvis PowerPoint.

UTSEENDE
Det är viktigt att postern är luftig 
och att texten inte blir för kom-
pakt. Dela upp texten i olika delar 
och låt det finnas luft mellan dessa. 
Sex till åtta ytor brukar vara lagom. 
Blanda inte för många typsnitt, då 
det kan se rörigt ut. Undvik bok- 
stäver med ”fötter”. I vanliga fall är 
dessa lättare att läsa, men när bok- 
stäverna blir över 1 cm höga så blir 
det tvärtom. Typsnitt som Arial och 
Gill sans är bra val. Använd vänster- 
ställd text, runt 45 nedslag per rad 
och textstycken på max 6 rader. En 
poster ska kunna läsas från två meters 
avstånd. Ha all text i samma färg.

HUR MAN GÖR EN POSTER
VAD ÄR EN POSTER?
En poster är ett sätt att  
presentera ett arbete på ett 
enkelt sätt. Det kan vara allt 
från ett vetenskapligt arbete 
till något som bidragit till en 
bättre arbetsplats. Allt som kan 
presenteras kan bli en poster. 
På konferenser är det vanligt 
att man ställer ut sin poster 
och postersessioner kan liknas 
vid tävlingar där du tävlar om 
folks uppmärksamhet. Då du 
bara har sekunder på dig att 
fånga någons uppmärksamhet, 
kan en poster liknas vid en 
reklamannons.

Av: Tanja Wijkmark

TIPS PÅ UPPLÄGG:
Formatet är detsamma som i en vetenskaplig 
rapport, det vill säga med motsvarande rub-
riker, men med betydligt mindre textinnehåll. 
Rubrikerna kan alltså vara:

SLUTSATS – här fångar du läsarens intresse 

SYFTE – målet med projektet

INTRODUKTION – kort bakgrundsbeskrivning 

METOD – kortfattad beskrivning

RESULTAT – kort presentation av resultaten 

DISKUSSION – diskutera dina resultat, till 
exempel om man kan göra på något annat sätt

REFERENSER – ta bara med ett fåtal referenser, 
vill läsaren ha mer information kan han/hon få 
det av dig

Använd gärna bilder för att skapa intresse.

Hur man gör en poster
Vad är en poster?
En poster är ett sätt att presentera 
ett arbete på ett enkelt sätt. Det 
kan vara allt från ett vetenskapligt 
arbete till en metodutveckling eller 
något som har bidragit till en bättre 
arbetsplats. Allt som går att presen-
tera går det att göra en poster av. 
På konferenser är det vanligt att 
man ställer ut en egen poster. 
Sådana postersessioner kan liknas 
vid en tävling där du tävlar om folks 
uppmärksamhet. Du har bara några 
sekunder på dig att fånga någons 
uppmärksamhet och få personen 
att stanna vid din poster. En poster 
kan liknas vid en reklamannons. 

Av: Tanja Wijkmark

Tips på upplägg:
Formatet är detsamma som i en veten-
skaplig rapport d.v.s. med motsvarande 
rubriker, men med betydligt mindre text-
innehåll. Rubrikerna kan alltså vara:

Slutsats – här fångar du läsarens intresse

Syfte – målet med projektet

Introduktion – kort bakgrundsbeskrivning

Metod – kortfattad beskrivning 
 
Resultat – kort presentation av resultaten  
 
Diskussion – diskutera dina resultat, t. ex. 
om man kan göra på något annat sätt  
 
Referenser – ta bara med ett fåtal 
referenser, vill läsaren ha mer infor-
mation kan han/hon få det av dig

MÅNGA olika
TYPSNITT kan

ge ett 
RÖRIGT 
intryck!

Använd gärna bilder för att skapa intresse.

Format
Vilket mått ska din poster ha? Ofta finns 
det regler på vilken storlek den ska vara i. 
Vanligt mått är A0 i stående eller liggande 
format (1189x841 mm).  

Man behöver inte använda komplice-
rade program för att göra en poster. Det 
finns gratismallar att ladda hem från 
internet eller så kan du enkelt skapa din 
egen layout i exempelvis PowerPoint.

Innehåll
Texten ska vara så kortfattad som möjligt. 
Vad som utförts, vem som gjort det eller 
vad den/de kommit fram till, ska framgå 
tydligt. Använd gärna en logotyp om det 
finns. Börja alltid med det viktigaste, d.v.s. 
slutsatsen. Använd ett enkelt och tydligt 
språk och undvik för mycket specifika 
detaljer som leder till att läsaren tappar 
intresset. Kom ihåg att du inte kan ta med 
allt om ditt projekt.

Utseende 
Det är viktigt att postern är luftig och att tex-
ten inte blir för kompakt. Dela upp texten i 
olika delar och låt det finnas luft mellan dessa. 
Omkring 6 till 8 ytor brukar vara lagom.  
Blanda inte för många olika typsnitt, det 
kan se för rörigt ut. Undvik bokstäver med 
”fötter”. I vanliga fall är dessa lättare att 

läsa, men när bokstäverna blir över 1 cm 
stora så blir det tvärtom. Typsnitt som 
Arial och Gill sans är ett bra val. Ha en 
vänsterställd text, runt 45 nedslag per rad 
och textstycken som inte är längre än 4–6 
rader. En poster ska kunna läsas från ca 1–2 
meters avstånd. Ha all text i samma färg. 

Hur gör man en poster
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MÅNGA olika
TYPSNITT kan
ge ett RÖRIGT  

intryck!

Tips till  

dig som  

ska delta på  
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Ansök om 
stipendier
senast  
28 februari
IBL strävar efter att ständigt 
skapa möjligheter till både 
bredare och djupare kompe-
tensutveckling för sina 
medlemmar för att stärka 
biomedicinska analytikers 
position i samhället. Därför 
delar IBL ut stipendier till 
yrkesverksamma biomedi- 
cinska analytiker.

Stipendier kan sökas för 
deltagande i kurser, konfe-
renser och kongresser samt 
andra aktiviteter som är av 
värde för medlemmarnas 
fortbildning och kompetens-
utveckling.

Fullständiga kriterier  
och digitalt ansöknings- 
formulär finns på  
ibl-inst.se/stipendier.

Stipendier delas ut två 
gånger per år. Sista ansök-
ningsdag för stipendium  
som delas ut på våren är  
28 februari.

IBL:S ÅRSMÖTE 2020

15 april
Internationella biomedicinska 
analytikerdagen
15 april uppmärksammar vi vårt viktiga yrke, och tillsammans kan vi nå 
ännu fler. Vilka aktiviteter har ni planerat på er arbetsplats?

IBL kan bistå med material och spridning i våra kanaler, kontakta oss 
gärna på kansli@ibl-inst.se

Plats och datum meddelas inom kort – håll utkik på www.ibl-inst.se
Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ och väljer styrelse och 

andra förtroendevalda inom organisationen. Som medlem i IBL har du 
rösträtt och möjlighet att delta på årsmötet.



I vårt arbete möter vi ständigt situationer som 
kräver ett ställningstagande. Vi väger in kunskaper 
(vetenskap) och vetskaper (beprövad erfarenhet) 
inom loppet av sekunder. Det sitter i ryggmärgen. 
Vad vi inte tänker på är att många av de ställnings-
taganden 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.

Låt oss tala om etik

IBL:s etiska kommitté arbetar med att medvetandegöra etiska frågor i det dagliga laboratoriearbetet 
genom föreläsningar och workshops på IBL:s kurser och konferenser samt i tidningen Laboratoriet. 
Kommittén bevakar den etiska debatten samt agerar som stöd för IBL:s medlemmar i etiska frågor. 
IBL och Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial för biomedicinska analytiker 
för att uppmuntra diskussion och reflektion om etik i vardagen.

ETISKA KOMMITTÉN BESTÅR AV

ÅSA GYBERG-KARLSSON
leg. biomedicinsk analytiker, 
medlem i Statens Medicin-
Etiska Råd (SMER)

JENNIFER ARNQVIST 
leg. biomedicinsk analytiker, 
styrelseledamot IBL

ANNE LINDGREN BERNDT
lleg. biomedicinsk analytiker, för-
bundsombudsman och ansvarig
för biomedicinska analytikerfrå-
gor på Vårdförbundet

Foto: Lasse Bengtsson

ULRIKA JOHANSSON
leg. biomedicinsk analytiker 
med specialistfunktion

ETIK
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Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
60 hp, 1 år
Examen: Medicine magisterexamen
Studiestart höst: 31 augusti 2020 (vecka 36)
Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Vill du bidra till tidig upptäckt av cancer och utgöra en central del i utrednings-
vägarna inom vården? Då ska du utbilda dig till cytodiagnostiker!

Under magisterprogrammet i diagnostisk cytologi utvecklar du grundläggande
kompetens för självständig diagnostik av olika typer av cellprover med hjälp av
modern mikroskopi och avancerade molekylära metoder. 

Har du frågor, kontakta gärna oss:
Studierektor Karin Sundström
karin.sundstrom@ki.se

Programdirektor Lars Frelin
lars.frelin@ki.se

Institutionen för laboratoriemedicin
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Utbildning.ki.se/magister-och-masterprogram

Bilder tillhandahållna av Gareth Morgan
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■ DISKUSSION 

Etiskt  
dilemma 
– kompisen 
som  
gentestat 
sitt barn
Din kompis sedan långt tillbaka 
säger vid en middagsbjudning:
"Du som är intresserad av 
analyser och tester, jag testade 
min dotter för att se vilken sport 
hon bäst skulle utöva och vi fick 
svar på det igår! Så nu ska vi 
anmäla henne till en massa 
löpargrupper. Vi gjorde också ett 
test för att se om hon kommer 
bli sjuk i framtiden, skulle du 
vilja hjälpa mig att tolka svaren?"

HUR SKULLE DU REAGERA?

Hör av er till  
laboratoriet@ibl-inst.se  
och berätta om era tankar, 
diskussioner och exempel  
från verksamheten.

ETIKETIK

dag säljs genetiska tester på 
apotek och via nätet direkt  
till konsumenter, så kallade 
genetiska självtester. Utbudet 
är brett och sträcker sig från att 
analysera enstaka gener till att 

kartlägga individens hela genom. 
Vissa tester syftar till att påvisa en 
viss sjukdom eller kartlägga risken 

för att drabbas av sjukdomar, 
medan andra avser att bestämma 
släktskap eller personliga egenskaper. 
I Sverige saknas reglering av gene- 
tiska självtester. De regleringar 
som finns gäller enbart genetiska 
undersökningar som utförs inom 
hälso- och sjukvården och de gäller 
på samma sätt för vuxna som för 

barn. Det är svårt att säga hur 
vanligt det är med genetiska själv-
tester utanför hälso- och sjukvår-
den, men helt klart är att testerna 
marknadsförs som om de var vilka 
konsumentvaror som helst. Men 
är verkligen genetiska självtester 
som vilken vara som helst?

GENETISKA SJÄLVTESTER      
väcker etiska frågor
Text: Åsa Gyberg Karlsson

MÅNGA FRÅGESTÄLLNINGAR
Få konsumentvaror väcker till 
exempel så många etiska frågeställ-
ningar som genetiska självtester. 
Det är tydligt när vi börjar ställa 
oss grundläggande frågor om 
testernas kvalitet, resultatets säker- 
het och möjligheten att förstå och 
bedöma resultatet och vad det 
innebär för individen.
• Hur säker bör informationen 

vara för att den undersökte ska 
få ta del av den?

• Ges tillräcklig information före 
testet så att det går att ta ställ-
ning till för- och nackdelarna 
med att göra testet?

• Kommer informationen vara till 
gagn för den undersökte/dennes 
föräldrar eller kommer den 
endast att framkalla oro?

• Erbjuds möjlighet att få vägled-
ning kring resultatet efter testet?

• Hur ska eventuell information 
om släktingars risk för att 
drabbas av sjukdom hanteras?

• Vad händer med den insända 
genetiska informationen, går det 
att få den raderad eller säljs den 
vidare till tredje part? Vad vet vi 
idag om vad informationen kan 
användas till i morgon?

Den etiska aktualiteten blir än 
större när vi vet att marknadsföring 
av genetiska självtester även riktar 
sig till föräldrar. Förutom att upp- 
mana till att testa sina barn för olika 
sjukdomar och sjukdomsanlag, 
kan testerna utlova information 
om genetiska anlag för vissa fysiska 
och beteendemässiga egenskaper. 
Ett test gör till exempel anspråk  
på att ge information om vilka 
sporter som kan lämpa sig för 

barnet. Detta väcker frågor som:
• Vems intresse görs det genetiska 

testet för?
• Vilken nytta har barnet av den 

information som testet ger?
• Kan informationen få en negativ 

inverkan på barnets självuppfatt-
ning och framtida livsval? 

• Hur långt sträcker sig barnets 
rätt till självbestämmande och 
rätt att inte veta? 

ALLAS LIKA VÄRDE
Genetiska självtest på barn ger 
också upphov till frågor som rör 
människosyn och vilket samhälle 
vi vill ha. Den människosyn som 
är grunden för FN:s allmänna 
deklaration om de mänskliga 
rättigheterna, enligt vilken alla 
människor är födda fria och lika i 
värde och rättigheter. Hur påverkas 
den om ett genetiskt självtest får 
betydelse för ett barns framtid?  
Kan vi i en framtid få ett samhälle 
likt det i boken/filmen Divergent, 
där ungdomar delas upp efter  
sina egenskaper? Hur påverkas  
då tanken att människovärdet är 
knutet till människans existens  
och inte till vem hon är eller  
vilka egenskaper hon har?  

Frågorna är många och viktiga, 
samtidigt som diskussionen runt 
genetiska självtester på barn är 
obefintlig i Sverige. Beror det på 
en osäkerhet om hur långt föräldra- 
ansvaret sträcker sig kontra barnets 
rätt att få sin röst hörd? Eller en 
okunskap generellt om vad ett 
genetiskt test innebär och kan få 
för konsekvenser? Helt klart är  
att både en diskussion och mer 
kunskap behövs, särskilt om vi  
ska se till barnets bästa.

I
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NYTT FRÅN SEKTIONERNA

SKKTSEKTIONEN FÖR KLINISK KEMI OCH TRANSFUSIONSMEDICIN

PROGRAM OCH ANMÄLAN PÅ

KLINKEM2020.SE

VÄLKOMMEN TILL

VÅRMÖTE I KLINISK KEMI 2020
SKKT bjuder tre medlemmar på deltagaravgiften

Vi vill uppmuntra våra medlemmar att delta på Vårmötet i klinisk kemi i Umeå, 12-14 maj 2020.  
Därför erbjuder vi tre medlemmar betald deltagaravgift.

Erbjudandet gäller anmälningsavgift på 3 500 kronor (priset gäller vid anmälan fram till och med 31 mars).
Kostnader för resa och boende bekostas inte av SKKT.

FÖRST TILL KVARN
Anmäl intresse till Ewa Grönvall på ewa.gronvall@hotmail.com

Vi tillämpar förs till kvarn-principen, så skicka din intresseanmälan till oss så fort som möjligt.

Hoppas vi ses i Umeå!
Hälsningar från styrelsen i SKKT

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



Du fick frågan om uppdraget när du kontaktade oss 
om tips på mer läsning om hierarkier inom vården.  
Är det ett ämne vi kan vänta oss att få läsa om? 
–Det är möjligt. Det hade varit intressant att få 
intervjua yrkesverksamma biomedicinska analytiker 
för att höra vad de upplever. Det finns tyvärr alltför 
få, det vill säga i princip inga, artiklar i dagspressen 
om biomedicinska analytikers uppfattning i frågan. 
Det är framför allt undersköterskor och sjuksköter-
skor som kommer till tals, vilket inte är ointressant 
eller irrelevant på något sätt. 

Din första krönika innehåller en framtidsspaning  
om hur AI kommer att påverka yrket på 20 års sikt.  
På lite kortare sikt, har du någon plan för vad du  
vill göra efter examen i sommar?
–Jag håller alla dörrar öppna. I nuläget ser det ut som 
jag kommer att läsa en magisterexamen på Karolinska 
Institutet i Stockholm eftersom jag har en längtan 
efter att få jobba med forskning. Annars kan faktiskt 
själva utvecklingen av framtidens sjukvård vara 
intressant att arbeta med, dels för att det blir en 
mindre skrämmande värld om man förstår sig på  
den, men det känns framför allt viktigt att det finns 
människor som har gedigen yrkeskunskap som är 
med och utvecklar för framtiden.

Du tar också upp svårigheten att locka fler till  
utbildningarna, och att få känner till yrket.
Vad fick dig att välja att läsa till biomedicinsk 
analytiker?

–Mitt primära mål sedan jag var liten var att bli 
läkare. Men under gymnasiet läste jag kemiteknisk 
linje vilket inte gav full behörighet till läkarprogrammet, 
och jag började jobba med kundservice efter studenten. 
Efter det har jag bland annat jobbat som projektledare 
inom IT, butikschef inom detaljhandel och utbildat 
mig till auktoriserad och specialiserad hudterapeut och 
drivit eget företag. Jag har dessutom bott i Australien  
i 7 år. Trots alla fantastiska yrken jag har provat på så 
har intresset för människans anatomi och fysiologi 
aldrig försvunnit utan tankarna på läkaryrket har alltid 
funnits där. Så när jag väl bestämde mig för att jag  
var redo att börja studera så läste jag in behörighet till 
läkarprogrammet. Men nyfiken som jag är så ville jag 
se vilka andra utbildningar som skulle kunna vara 
intressanta och då hittade jag biomedicinsk analytiker- 
programmet. Jag kände direkt att det öppnade fler 
dörrar för mig jämfört med läkaryrket, så valet var 
enkelt. Men hudvårdsnörden i mig lär aldrig försvinna. 

Hur hörde du själv talas om yrket?
–Som så många andra visste jag inte ens att det fanns 
ett yrke som hette biomedicinsk analytiker innan jag 
själv började söka efter utbildningar som passade in 
på mina intressen och mål. Det är synd att det är så. 
Vi borde få synas mer och upplysa om den viktiga 
insats vi gör inom till exempel vård och forskning.

Studerandekrönikan
Från och med det här numret har vi ett nytt fast inslag i Laboratoriet – studerandekrönikan. 
Först ut är Frida Johansson som nyligen påbörjat sista terminen på biomedicinsk analytiker-
programmet vid Högskolan i Kristianstad. Hon har uppdraget fram till och med att hon  
tar examen i juni, och sedan tar någon annan vid. Tanken är att uppdraget pågår under 
skribentens sista termin eller läsår. Vi har ställt några frågor för att lära känna vår krönikör 
lite bättre.
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KRÖNIKAINTERVJU

NYHET I  

LABORATORIET!

”Det lönar sig inte att utbilda sig 
till biomedicinsk analytiker”. Så 
står det uttryckligen på SACO:s 
webbplats. I alla fall inte för att 
jobba som biomedicinsk analytiker 
på labb inom hälso- och sjukvård. 
Lönerna är så pass låga att det är 
svårt att betala tillbaka sina studie- 
lån, vilket inte är en vidare lock-
ande marknadsföring för det som 
kallas för ett livsviktigt yrke och 
det lär knappast övertyga blivande 
studenter att välja biomedicinsk 
analytikerprogrammet på något av 
landets lärosäten. Det är dags att 
vända den här trenden. 

KONKURRENS FRÅN AI
Om jag får sia om framtiden, 
kanske 20 år framåt, så är nog inte 
problemet att det finns för få bio- 
medicinska analytiker på sjukhusens 
laboratorier. Förmodligen har vi 
snarare fått konkurrens av AI, 
alltså artificiell intelligens. Det är 
knappast någon hemlighet att det 
nu görs enorma satsningar på att 
forska kring AI, inte minst för att 
utveckla vården. AI kan hantera 
enorma mängder data, kommer att 
kunna analysera prover snabbare 
och till råga på allt så begär inte AI 
någon semester, föräldraledighet, 
sömn eller sjukdagar. Det handlar 
om att effektivisera, det vill säga 
minska kostnaderna och korta ned 
svarstiderna. Därmed inte sagt att 
implementation av AI i vården 
kommer att vara problem- eller 
riskfri. Och det är kanske här  
vår framtid ligger? Att utveckla, 
implementera och underhålla AI 

för analys- och laboratoriearbete. 
Själv tycker jag att AI är väldigt 

skrämmande och egentligen inget 
jag är positiv till, men det kan bero 
på att min egen kunskap är för 
dålig i dagsläget. Samtidigt inser jag 
att det är svårt att stoppa den utveck- 
ling som nu sker i ett rasande tempo. 
Det känns obehagligt att det män- 
skliga värdet bakom provhantering 

och analyssvar så sakteliga kan 
utraderas och en värld av robotar 
tar över. Nu mer än någonsin 
behövs vår kunskap och kompetens 
som biomedicinska analytiker för 
att upprätthålla patientsäkerheten  
i den framtida vård som väntar.

DET MÅSTE LÖNA SIG
Hur ska då fler studenter lockas till 
utbildningen? Det finns inget enkelt 
svar på den frågan, men en början 
kan ju vara att se till att det lönar 
sig, både ekonomiskt och karriär-
mässigt, att läsa till och arbeta som 
biomedicinsk analytiker. Det kan 
ju vara bra om man klarar av att 
betala tillbaka sina studielån i alla 
fall. Dagens och framtidens ung- 
domar som går ut gymnasiet, eller 
varför inte den generation jag själv 
tillhör, kommer knappast att 

intressera sig för en utbildning och 
ett yrke som det inte lönar sig att 
läsa till. Det är dessutom väldigt få 
som ens vet vad en biomedicinsk 
analytiker är, vad denna jobbar med 
och alla karriärmöjligheter som 
faktiskt finns. Jag saknar en tydlig 
framtidsvision och ett budskap om 
att det är ett yrke att räkna med nu 
och i framtiden oavsett om det 
gäller arbete inom vården, forsk-
ning eller läkemedelsutveckling. 

Mer fokus på framtidens teknik 
bör succesivt implementeras i ut- 
bildningen för att följa med utveck- 
lingen. Mer fokus på forskning och 
läkemedelsutveckling kan också 
vara lockande faktorer som får nya 
studenter att söka till utbildning-
arna och få upp ögonen för yrket 
och alla dess möjligheter. Detta är 
bitar som jag känner att jag saknat 
under mina år som student. För 
det är sannerligen ett livsviktigt 
yrke och ett yrke att vara stolt över  
av så många anledningar.

“Vår kunskap behövs mer än någonsin”
Text: Frida Johansson

”DET ÄR KANSKE HÄR VÅR  
FRAMTID LIGGER? ATT UTVECKLA,  
IMPLEMENTERA OCH UNDERHÅLLA  

AI FÖR ANALYS- OCH  
LABORATORIEARBETE”
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SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI 
Sektionen för alla biomedicinska analytiker med inriktning 
klinisk fysiologi. Här gärna av dig med önskemål om utbildningar 
som sektionen kan arrangera. Kontakta sektionens styrelse på 
kliniskfysiologi.ibl@gmail.com

Som IBL-medlem har du många möjligheter att utbyta erfarenheter med 
andra biomedicinska analytiker med liknande roller och intressen. Läs mer 
på www.ibl-inst.se om hur du ansluter dig till våra sektioner och nätverk.

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
S

SEKTIONEN FÖR KLINISK KEMI  
OCH TRANSFUSIONSMEDICIN 
Tidigare Riksföreningen för klinisk kemi 
och transfusionsmedicin är numera en 
sektion i IBL och delar bland annat ut egna 
stipendier för deltagande på kurser och 
konferenser. Sektionens styrelse nås lättas 
på alhskkt@gmail.com

SKKT

NÄTVERK FÖR ENTREPRENÖRSKAP
Det senaste tillskottet bland våra nätverk riktar sig till dig som är 
eller funderar på att bli egenföretagare. Mer information finns på 
egna webbplatsen www.biomedicinskanalytiker.nu där du kan 
göra en intresseanmälan.

NÄTVERK FÖR CHEFER
Nu finns det ett när för chefer som är medlemmar i IBL, där vi får 
möjlighet att diskutera vår arbetssituation, utbildningsinsatser, 
rekryteringsproblematik med mera.

Hör av dig till kansli@ibl-inst.se om du vill tillhöra nätverket.

IBL:S KVALITETSNÄTVERK
Nätverket vänder sig till kvalitetssamordnare och 
kvalitetsansvariga som har behov av forum för 
erfarenhetsutbyte. Kvalitetsnätverket vänder sig 
till biomedicinska analytiker som är medlemmar i 
IBL, oavsett disciplin både inom laboratoriemedi-
cin och klinisk fysiologi. 

Om du har frågor om kvalitetsnätverket är du  
alltid välkommen att kontakta oss via e-post  
kansli@ibl-inst.se eller vända dig direkt till  
nätverkets kontaktperson Maysae Quttineh:  
maysae.quttineh@rjl.se.

HANDLEDARNÄTVERK
I november 2015 höll IBL en handledarkurs för biomedi-
cinska analytiker och i samband med kursen bestämde vi 
oss för att satsa på ett handledarnätverk för biomedicinska 
analytiker. Målet är att att hålla kurser för handledare med 
jämna mellanrum samt planera och organisera för minst en 
nätverksträff per år, helst i samband med Diagnostikforum. 
Ni medlemmar är de som bestämmer vad innehållet ska 
vara utifrån de behov och stöd ni behöver för att kunna ha 
en bra handledningsstrategi.

Kontakta IBL på kansli@ibl-inst.se för att ansluta dig till 
handledarnätverket.

BMA VET - NÄTVERK FÖR BIOMEDICINSKA 
ANALYTIKER INOM DJURSJUKVÅRDEN
Nätverket bildades eftersom många biomedicinska 
analytiker inom djursjukvården idag arbetar ensamma 
på mindre laboratorier. Nätverket ger möjlighet att 
diskutera yrkesfrågor med kollegor från hela landet 
genom regelbundna träffar för  
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Kontaktperson
Anna Wiik Persson
Anna.wiik@hudikvet.se
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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.

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.

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.

*(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
• Molekylärpatologi 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 21-22 april 2020

PLATS  Örebro

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

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 SKL:s 

rekommendationer

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

OBS!  NYTT DATUM

Händelseanalys, riskanalys  
och riskbedömning
Utbildningen är till för dig som vill bli analysledare 
för riskanalyser och händelseanalyser.

Riskanalys används i det förebyggande patientsäker- 
hetsarbetet. Syftet är att identifiera risker och riskernas 
orsaker och föreslå åtgärder som eliminerar eller minskar 
riskerna för avvikelser och tillbud. En händelseanalys 
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 risktän-
kande och hur man proaktivt arbetar sig igenom 
verktyget för att förbättra nya eller befintliga processer.

KURSLEDARE  Marlene Ek 
och Kristina Ålund

DATUM  11 maj 2020

PLATS  Karolinska 
Universitets-sjukhuset

PRIS  1 500 KR

KURSUPPLÄGG
• Introduktion genetik
• NIPT
• QF-PCR
• Kromosomanalys 

inkl. FISH

• Array-CGH
• Sangersekvensering (ev)
• Etikdiskussion

KURSLEDARE  Maysae Quttineh

DATUM  21-22 oktober 2020

PLATS  Jönköping

PRIS  4 700 KR.  
(Medlem i IBL 3 700 kr)

FORTSÄTTNINGSKURS i  
cellmorfologi i blod och benmärg
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 mikro- 
skopet till dataskärmar. För att tillgodogöra sig 
kursen krävs praktisk erfarenhet och en god teo- 
retisk grund i hematologi och terminologi. Littera- 
tur att läsa in sig på innan kursen: Clinical Hema- 
tology Atlas, Bernadette F Rodak, Jacqueline H Carr.

KURSANSVARIGA   
Karin Ohlander och  
Christina Andersson

DATUM  26-28 maj

PLATS  Falun

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

KURSLEDARE  Maysae Quttineh 

DATUM  4-5 juni

PLATS  Stockholm

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



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.

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

21-22 APRIL
Kurs i molekylärdiagnostik
med NGS
Örebro

21-22 APRIL
Labbdagarna
Stockholm

11 MAJ
Kurs i genetisk
fosterdiagnostik
Stockholm

12-14 MAJ
Vårmöte i klinisk kemi
Umeå

15-17 MAJ
Vårmöte i patologi
Linköping

26-28 MAJ
Fortsättningskurs i cellmor- 
fologi i blod och benmärg
Falun

26-29 MAJ
Infektionsveckan &  
Mikrobiologiskt vårmöte
Uppsala

VÅREN 2020
IBL:s årsmöte

4-5 JUNI
Kvalitetskurs 2 för
kvalitetsansvariga
Stockholm

1-5 SEPTEMBER
IFBLS världskongress
Köpenhamn

21-22 OKTOBER
Kurs i händelseanalys, risk- 
analys och riskbedömning
Jönköping

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2020

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 6 april 2020
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POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

  Snabb diagnostik när det betyder som mest

  Resultat på 20 min*

  * För positiva resultat med endast Flu eller endast RSV testning.

  Xpert® Xpress Flu/RSV 

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
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