
Nr. 3 • Juni  2020 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

STÄLLER OM FÖR ATT STÖTTA VÅRDEN
Biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologis roll under pandemin

PENSIONÄRSPANELEN
Nytt inslag i Laboratoriet

EFTERLÄNGTAT TRENDBROTT
Ansökningarna till biomedicinska analytikerprogrammet ökade



LABORATORIET  Nr 3 • 2020 3

LEDARE

Ansvarig utgivare Maysae Quttineh
Redaktör Marcus Rehnberg

Post- och besöksadress  
c/o Qnutpunkten
Svartmangatan 16 a
11129 Stockholm

Annonser Kontakta redaktionen
Tel 08-24 01 30
laboratoriet@ibl-inst.se

Plusgiro 19 29 48 – 8

Prenumerationspris 380 kr/helår

Genomsnittlig upplaga 4 000 ex

ISSN 0345-697x

Grafisk form Jojo Form AB

Tryck Carlshamns Tryck & Media

Ordförande Maysae Quttineh
maysae.quttineh@rjl.se

Kanslichef Tanja Wijkmark

tel 08-24 01 30, kansli@ibl-inst.se

Hemsida www.ibl-inst.se

Medlemstidningen Laboratoriet ges ut av yrkes- 

organisationen för biomedicinska analytiker, 

IBL. Den kommer ut fem gånger per år och 

är Sveriges största tidning för biomedicinska 

analytiker.   

Omslagsbild Shutterstock

Nr. 3 • Juni  2020 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

STÄLLER OM FÖR ATT STÖTTA VÅRDENBiomedicinska analytiker inom klinisk fysiologis roll under pandemin
PENSIONÄRSPANELEN
Nytt inslag i Laboratoriet

EFTERLÄNGTAT TRENDBROTTAnsökningarna till biomedicinsk analytikerprogrammet ökade

Ett år har gått sedan jag tog över ordförandeklubban för vår professions-
organisation, totalt ovetandes om vidden av de utmaningar organisationen 
skulle möta på grund av coronapandemin. Vi upplever nu alla en unik 
situation som påverkar oss både privat och i väldigt stor utsträckning i vårt 
arbetsliv. Frågan är om världen kommer bli sig lik igen efter denna pandemi 
och hur kommer den nya framtiden annars se ut? Vi som biomedicinska 
analytiker har varit, är och kommer att vara viktiga aktörer i diagnostiken 
och inte minst i den framtida övervakningen av sjukdomar. Vår kompetens 
inom att utveckla och verifiera analyser för okända virus, nya cancermar-
körer, mutationsanalyser eller nya fysiologiska metoder för att upptäcka 
sjukdomar har fått en välkommen uppmärksamhet under pandemin. 
 Två centrala frågor i den framtid som väntar oss är kompetensutveck-
ling och kompetensförsörjning. Det är två frågor som vi i IBL:s styrelse 
måste ta oss an och vi måste utnyttja den befintliga situationen för att 
väcka debatten kring vår professions överlevnad. Ett av IBL:s huvudupp-

drag är att kompetensutveckla 
yrkesverksamma biomedicinska 
analytiker och de nya restrik- 
tionerna har tvingat oss att tänka 
om. Jag vill försäkra er om att 
ingenting ställs in utan vi ställer 
om för att er kompetensutveckling 

är viktig för oss. Under hösten kommer flera kurser att arrangeras digitalt. 
Tekniken finns nu på plats och vi riggar även för digitala nätverksaktivi-
teter för att vår profession ska fortsätta växa. De positiva beskeden om 
ökat söktryck på utbildningarna är en bra början som vi ska bygga vidare 
på och få fler att vilja utbilda sig till ett av Sveriges viktigaste jobb. 
 Jag vill avsluta denna ledare med ett speciellt stort tack till er som är i 
frontlinjen och har fått ställa om både arbetssätt och 
arbetstider för att leverera analyssvar dygnet runt. 
Jag vill även rikta ett stort tack till alla som via 
tidningar och tv ställt upp och visat hur viktig vår 
roll är. Tänk att till och med vår statsminister 
äntligen lyckades nämna oss vid namn. Det är 
starten för ett nytt Sverige och en ny era för vår 
profession. Sluta aldrig vara stolta och sluta aldrig 
att sprida kunskap om oss. Jag hoppas innerligt  
att alla får en välförtjänt semester och kan ladda 
batterierna inför en annorlunda men säkerligen 
händelserik höst. 

Vi ställer om för er kompetensutveckling

”Tack till er i frontlinjen som   
fått ställa om både arbetssätt  

och arbetstider för att  
leverera analyssvar dygnet runt”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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IBL:s styrelseledamot Jorge Hernandez reste i februari till sitt hemland Chile för att 
handleda en läkarstudents vetenskapliga arbete. Här berättar han om jakten på färsk 
fågelspillning, om tullkaos, kontaminerade odlingsplattor och en oväntad räddning.
Text: Jorge Hernandez

enom ett samarbetsavtal som trädde i kraft  
1 juli 2014 blev Kalmar en av fyra studieorter 
för läkarprogrammet vid Linköpings universitet. 
Förutom ökad samverkan mellan regionerna 
stärks Region Kalmar län som en akademisk 

utbildnings- och forskningsregion med ett viktigt 
uppdrag för hälso- och sjukvårdspersonal som bidrar 
med sina kunskaper till de blivande läkarna. Läkar-
kandidaterna ska under sin vistelse i Kalmar genom-
föra ett självständigt vetenskapligt arbete på 30 veckor 
under handledning av en disputerad handledare. Arbetet 
ska innehålla ett laborativt moment, insamling av 
material, planering, analys, bearbetning av data och 
slutsatser i relation till den formulerade hypotesen.  
En vetenskaplig text ska lämnas in för granskning och 
den godkända versionen ska presenteras av kandidaten 
inför en granskande kommitté på universitetet. 
Kandidaten Filip Aguirre valde att göra sitt arbete 
utomlands, i sin pappas hemland Chile. Strax var  
jag inblandad i detta i egenskap av huvudhandledare. 
Han ville studera förekomsten av multiresistenta 
bakterier hos flyttfåglar som övervintrar i Chile 
(präriemåsar) och jämföra med en publicerad studie 
på området som jag var inblandad i tio år tidigare.

Projektet hade flera intressanta utgångspunkter:
• Hur var förekomsten av resistenta bakterier idag 

jämfört med för tio år sedan?
• Var det samma typ av resistens?
• Hade det blivit en ökning eller minskning eller 

fanns det variationer som var nya och hur var dess 
närvaro i en flyttfågelpopulation i relation till en 
endemisk fågelart (dominikansk trut)?

Frågorna var många och relevanta för ett problem 
som beskrivs som den tysta pandemin och förberedel-
serna behövde vara i proportion med projektets 
ändamål.

DET SOCIALA UTBROTTET
Februari var den bäst lämpade tiden att åka till Chile 
för fyra veckors vistelse, som skulle räcka för insam-
ling av fågelprover vid kusten och analys av dessa vid 
Concepcions universitet, 500 kilometer söderut från 
Aconcaguaflodens mynning och staden Concón där  
vi samlade in prover tio år tidigare. 

Läget i Chile är oroligt under den här perioden.  
18 oktober 2019 startade ett folkuppror (kallat El 
Estallido social – det sociala uppvaknandet/utbrottet) 
över hela Chile i protest mot den ekonomiska modellen 
som ökat klassklyftorna och tvingat en stor del av 
befolkningen att leva i fattigdom. Det var gymnasie-
studenter som inledde uppropet då priset på tunnel-
banebiljetter höjdes med 30 pesos, en till synes låg 
summa men som ändå blev symbolen för 30 års 
kränkningar mot befolkningen som tvingats leva under 
marknadsekonomiska villkor där utbildning, hälso- 
och sjukvård, motorvägar, vatten och elförsörjningen 
tar det mesta av en familjs resurser som inte räcker 
månaden ut. Det gränsar till inbördeskrig mellan 
demonstranter och kravallpoliser utrustade med 
pepparsprej, tårgas, batonger och gevär som avfyrar 
metallkulor omgivna av gummihöljen. 500 personer, 
mestadels unga demonstranter, rapporteras ha mist 
synen på minst ett öga efter att ha träffats av kulorna. 
Efter månader av demonstrationer började coronaviruset 
spridas i Chile och har skapat något slags tillfälligt 
lugn i stridigheterna. 

I början av februari befinner vi oss i Chiles centrala 
kustområde där präriemåsen fanns i stora flockar för 
10 år sedan. Men de tusentals fåglar som fanns då är 
nu försvunna. Andra arter har etablerat sig här och 
konkurrerat bort måsarna som nu finns i små grupper 
på 10 till 20 fåglar här och där. Vi valde den centrala 
kustremsan för dess geografiska egenskaper. Det är 
välkänt att i de urbana miljöer där fåglarna vistas, är 

G
EN KÄNSLOMÄSSIG  
BERG- OCH DALBANA

”Ett par dagars intensivt letande 
efter bajsande måsar.”
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Med 100 prover säkrade var det dags att åka till 
universitetet i Chillan, där väntade ett laboratorium 
som var ledigt under sommaren. Förväntansfulla klev 
vi ombord för en bussresa på sex-sju timmar med för- 
hoppningar om att den andra lådan redan anlänt och 
väntade på oss i ett kylrum för att undvika kontami- 
nering. Dessvärre hade tullen inte släppt in lådan ännu, 
trots att vi hade betalat ytterligare en hög summa i 
tullavgift. När lådan äntligen kom in i landet hade 
nästan tre veckor passerat och när vi öppnade lådan 
såg vi att alla plattor var kontaminerade och att det 
växte mögelsvamp på varenda en. Kaos, och förvir-
ringen var total. Vad skulle vi ta oss till? Vi hade 100 
prover att odla men inte en enda platta att odla på!

ÄNGLAR, FINNS DE? DET VERKAR SÅ
Där satt vi med ett projekt som gick mot total kollaps 
och tog med sig all vår energi åt samma håll. Vår kontakt 
i Chillan, professor Daniel Gonzales-Acuña satt med oss 
på labbet och i rent medlidande frågade han vad som 
skulle kunna lindra våra bekymmer. Jag tänkte: ”600 
odlingsplattor att odla bakterier på”. Den låda som kom 
till San Antonio hade antibiotikadiskar och lösningar för 
att göra resistensbestämning, men vi hade inga odlings-
plattor. ”Låt mig få ringa ett samtal till universitetssjuk-
huset i Concepcion”, sa Daniel Gonzales-Acuña och gav 
telefonen till mig för att förklara vår situation för chefen 
för mikrobiologiska laboratoriet på universitetet, Gerardo 
Gonzalez, som på stående fot ordnade 600 engångs-
plattor och odlingsmedium i pulverform för 300 
Mckonkey-plattor och 300 Miller-Hinton-plattor. Det 
var bara att ge sig i väg till Concepcion för att hämta 
dessa, utan kostnad dessutom. Projektet var på väg att 
räddas och Gerardo Gonzalez var vår räddande ängel.

På väg till Concepcion passade vi på att ta 100 prover 
till från präriemåsar vid Biobíoflodens mynning. Vi 
hade fått tillbaka glädjen och optimismen som behövdes 
för att dra projektet framåt. Autoklav fanns på labbet 
i Chillan och jag hade erfarenhet av att gjuta plattor 
för hand så efter en dags tillverkning av plattor var vi 
följande dagar och nätter redo att satsa på att laborera 
och leta fram resistenta E. coli-bakterier. Eftersom 
våra selekterande plattor hade blivit kontaminerade så 
plockade vi bakterieväxt från Mackonkey-plattor till 
Copanrör som håller bakterierna levande under flera 
dagar för ytterligare odlingar i Sverige.

SAMMANFATTNING
Ett projekt som startade med extremt detaljerad 
planering i Sverige, med hänsyn till tiden som skulle 
satsas på varje moment och noggrann beräkning av 
material, lösningar, antibiotikadiskar, odlingsplattor och 
all rekvisita för att ta detta projekt i hamn, genomgick 
en total kollaps efter krångel i den chilenska tullen. 
Det är en gåva att jag är född i ett land som gav mig 
förmågan att improvisera vid svåra situationer och där 
det alltid finns solidaritet med den som råkar hamna i 
svårigheter. Det gäller att odla livslånga vänskaper och 
relationer som kan räcka dig en hjälpande hand utan 
att vänta sig något tillbaka. 

Projektets resultat visade denna gång 15% förekomst 
av ESBL-bärande E. coli jämfört med 30% för 10 år 
sedan (ESBL står för Extended Spectrum Betalactamase, 
betalaktamas med utvidgat spektrum). Däremot gjordes 
en ovanligt hög detektion av E. coli med carbapenem-
resistens (ESBL-Carba) som inte påvisades för 10 år 
sedan. Molekylärbiologisk karakterisering av fynden 
är på gång och kommer att resultera i en vetenskaplig 
publikation.

Vistelsen i Chile var en känslomässig berg- och 
dalbana. Från glädje till total desperation när vi öppnade 
lådan med kontaminerade odlingsplattor. Från absolut 
desperation när projektet kändes som om det hade 
kollapsat fullständigt till optimismen när vi fick tag 
på materialet för att tillverka odlingsplattor. Från 
likgiltighet när vi inte trodde det var möjligt att få 
fram förväntade fynd, till en pånyttfödelse när 
förekomsten av ESBL-bärande bakterier började 
uppdagas.

VETENSKAP

förekomsten av multiresistenta bakterier också högre. 
Befolkningstätheten, floderna som rinner genom stora 
städer mot havet och våtmarker som bildas där vattnen 
når havet gör att fåglar som lockas i stora mängder  
till dessa attraktiva rastplatser plockar på sig föda men 
också bakterier av humant ursprung som kan bära på 
någon typ av antibiotikaresistens. 

FÄRSK SPILLNING, EN GÅVA TILL VETENSKAPEN
Tålmodigt och koncentrerat väntar man tills fåglarna 
bajsar och färsk spillning – denna gåva till vetenska-
pen – kan lyftas upp från marken. Men i år var allt 
annorlunda på denna plats, en 
10-årsperiod av kraftig torka har 
förändrat våtmarker till små 
laguner där människan har flyttat 
in för att ägna sig åt fritidsaktivite-
ter som att paddla kanot, fiska 
eller bada, vilket också håller fåglarna borta. Dess- 
utom har det rapporterats att den kalla Humboldt-
strömmen i Stilla havet blivit varmare, vilket också 
har en negativ inverkan på livet i havet. Klimatför-
ändringen gör sig påmind överallt och lämnar sina 
spår, inte minst i havet och det vilda djur- och 
fågellivet.

TULLEN I CHILE ORSAKAR KAOS I VÅRT PROJEKT
I vår planering ingick en kort vistelse i huvudstaden, 
Santiago de Chile. Några besök på sevärdheter, 
bekantskap med de rikas och de fattigas kvarter och 
ett penseldrag i Chiles kultur och historia. Ett obli- 
gatoriskt besök är vid presidentpalatset som bombar-
derades från luften 11 september 1973, när chilenska 
soldater tog kontroll över landet i vad som skulle bli 
19 långa år av militärdiktatur. 

Våra värdefulla lådor med material hade kommit 
fram på bara tre dagar, men tullmyndigheterna ville 
inte godkänna lådornas leverans till hamnstaden San 

Antonio, nära staden Concón. Vi 
var beroende av båda dessa lådor, 
den ena innehöll provtagningsma-
terial och den andra odlingsplattor. 
Fem dagars väntan blev tio dagar 
innan vi äntligen fick veta att 

lådan med provtagningsmaterial hade anlänt till 
sjukhuset i San Antonio så att vi kunde börja samla  
in prover. I Concón var det ganska besvärligt att få  
tag i 100 prover från präriemåsen, då dessa fanns i 
små flockar som vi fick följa och leta efter med kikare.  
Det som tog några få timmars arbete för tio år sedan 
krävde nu ett par dagars intensivt letande efter 
bajsande måsar.

Jorge Hernandez
Biomedicinsk Analytiker, PhD i medicinska vetenskaper
Diagnostiskt Centrum, Klinisk Mikrobiologi, Kalmar Läns-
sjukhuset, Region Kalmar län

VETENSKAP

En mindre flock präriemåsar, förhoppningsvis i färd med att lämna spillning efter sig. Idag har människor och andra arter trängt undan 
präriemåsarna.

För tio år sedan kryllade det av präriemåsar vid 
våtmarkerna och det var lätt att samla in prover.

”100 prover att odla men inte en 
enda platta att odla på”
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CORONAPANDEMIN CORONAPANDEMIN

e flesta, för att inte säga alla, 
har påverkats av det nya 
coronaviruset på ett eller 
annat sätt. Sjukvården pressas 
hårt och riktlinjer ändras 

för att hindra smittspridning av 
viruset som vi fortfarande inte vet 
så mycket om. Många vill testa sig, 
både inom sjukvården och utanför, 
för att se om de har viruset eller, 
kanske ännu viktigare, om de har 
haft viruset och har bildat anti-
kroppar. För att göra det möjligt 
att testa all sjukvårdspersonal och 
förstå hur smittspridningen i 
vården ser ut skapades ett samar-
bete mellan forskningsgrupper på 
KI, SciLife och Biomedicum. 

Alla anställda inom sjukvården  
i Stockholms län erbjuds att lämna 
prov inom ramen för en studie, både 
svalgprov och blodprov. De måste 
också fylla i en samtyckesblankett 
där var och en tar ställning till om 
vi får spara provet i biobank, det 
framgår också var personen jobbar, 

avdelning och sjukhus. Kravet för 
att få vara med i studien är att 
personen måste vara i tjänst vid 
provtagningstillfället. Alla som 
ingår i studien förväntas vara  
friska och utan symptom.

UTFÖRANDE
Varje verksamhetschef har fått infor- 
mation om studien och möjlighet 
att beställa provtagningskit för svalg- 
provet till sin personal. Blodröret, 
3,5 mL-serumrör, gul kork med 
gel, får varje klinik ordna på egen 
hand. För svalgprovet registrerar 
varje person sitt eget prov på webb- 
platsen direkttest.se där de sedan 
också hämtar sitt resultat genom 
att logga in med BankID. Även 
antikroppsresultatet svaras ut med 
sms och BankID-inloggning med 
hänvisning till webbplatsen 
kiehealth.se/covidkarolinska/.

SVALGPROV FÖR PÅGÅENDE  
INFEKTION
Svalgprovet tas för att se om 
personen har en aktuell infektion 
och analyseras med så kallad 
realtids-PCR-teknik, Polymerase 
Chain Reaction. Det är en snabb 
teknik med hög känslighet. Försök 
pågår för att kunna sekvensera alla 
svalgprov för att få en djupare 
kunskap om viruset, inte bara om 
personen är positiv eller negativ 
utan också vilka stammar som 
florerar och eventuella förändringar 
– mutationer – i viruset.  

BLODPROV FÖR ANTIKROPPAR
Blodprovet som tas centrifugeras och 
serumet hälls av. Det är i serumet 
eventuella antikroppar finns. Ana- 
lysen för att se om personen har 
antikroppar eller inte utförs med 
Luminex, en metod med hög käns- 
lighet där man använder kopplade 

Covid-19-provtagningsstudie  
i Stockholms län

Just nu pågår ett projekt för att erbjuda all frisk vårdpersonal i Stockholms län att testa sig för 
både pågående covid-19-infektion och immunitet med ett antikroppstest. Camilla Lagheden 
är biomedicinsk analytiker och skriver om arbetet med studien som pågår för fullt och vars 
preliminära resultat visar att 10% av de som testats bär på antikroppar mot coronaviruset.

Text: Camilla Lagheden, legitimerad biomedicinsk analytiker
Laboratoriemedicin, patologen, Centrum för Cervixcancerprevention, Karolinska Institutet.

kulor, i det här fallet används fem 
delar av viruset som targets, och 
för ett positivt resultat ska provet 
vara positiv mot minst tre av dessa 
fem. Vi testar endast för immuno- 
globin G (IgG). IgG finns inte när 
man är ny-insjuknad utan kommer 
ungefär vid tillfrisknandet och stiger 
veckorna därefter. Metoden är 
validerad. Resterande serum sparas 
i en biobank om tillåtelse finns, 
annars kasseras allt efter avslutad 
analys.   

TIDIGA/PRELIMINÄRA RESULTAT
Studien är ännu inne i en tidig fas 
och eftersom rekrytering av nya 
deltagare fortfarande pågår så är 
det bara preliminära siffror över  
de första utfallen som kan presen- 
teras. I skrivande stund har vi fått 
in över 13 000 prov. 3 500 anti-
kroppsprov och 5 500 svalgprov 
har svarats ut. Vi har etiktillstånd 
för att testa totalt 40 000 personer.

• Av alla testade svalgprov är 8% 
positiva och tyder på en pågå-
ende infektion, medan 10% har 
utvecklat antikroppar.

• Av de 10% som har utvecklat 
antikroppar har ungefär 60% 
varit sjukskrivna nyligen men 
de ytterligare 40% är mer oklara 
om och när de var sjuka. 

• Det verkar inte finnas någon 
korrelation till var personerna 
jobbar, patientnära eller ej, om 
man är positiv eller negativ. 

Vidare analyser om sjukhus, avdel- 
ning och så vidare kommer att göras 
senare, när studien är avslutad och 
all data insamlad. Det är av intresse 
att se vilka delar av vården som varit 
mest utsatt för att kunna förhindra 
detta inför framtida pandemier. 

REFLEKTIONER
Vi är en integrerad grupp mellan 
forskning (KI) och klinik (Centr-

um för cervixcancerprevention, 
KS) under ledning av Professor 
Joakim Dillner, som är vana vid 
att hantera stora provflöden och 
stora studier. Inför den här studien 
var vi tvungna att lägga om hela vår 
verksamhet för att öka kapaciteten 
ytterligare för att kunna hantera ett 
stort provflöde med mer manuell 
hantering och mer administration 
under kort tid.

Vår del av studien har varit att 
koordinera allt ifrån att ta emot 
beställningar, svara på frågor, få ut 
kit för provtagning för svalgprovet, 
ta hand om alla inkomna prov 
ihop med samtycke samt att ta 
hand om serumproverna innan de 
skickas till laboratorier för analys. 
Det har varit ett stort intresse 
vilket betyder att studien kommer 
att pågå något längre än vi först 
räknade med och vi hoppas kunna 
rapportera mer utförliga resultat 
vid ett senare tillfälle. 

Camilla Lagheden förbereder en serumplatta 
för analys.

Carina Eklund, biomedicinsk analytiker, tar 
hand om svalgprov i en LAF-bänk.

D
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NYTT OCH NOTERAT

Milstolpar att fira. Framtider att skapa.
Detta är något att fira, men det är framför allt en 
möjlighet att utforma framtiden: Shimadzus lösning-
ar för masspektrometri fyller 50 år. Med en historia 
fylld av innovationer och milstolpar driver Shimadzu 
arbetet för nya tekniska och operationella möjlig -
heter för analys av okända substanser med högkäns-
liga MS-instrument. Användare vinner på företagets 
högteknologiska funktioner i kombination med 
vetenskapliga och innovativa kapaciteter. 
 
Rutinapplikation-, samt forskning och utvecklings -
laboratorier  
använder sig av kvadrupol-MS och högupplösande 
TOF-MS i kombination med tekniker som GC, LC, 
MALDI och ICP. 
 

Nästa generations instrument med högre känslighet, 
effektivitet och exakthet 
baserat på en kombination av miniatyrisering,  
automatisering och integrering. 
 
Visionära spjutspetsapplikationer som förenar MS  
och medicinsk teknik 
samt planer på helt nya onsite-applikationer inom 
bland annat livsmedelsindustrin och för hemmet.

www.shimadzu.se/celebrating_50_years

Shimadzu_Laboratoriet_0620.qxp_202x267  07.05.20  16:27  Seite 1

NYA AVSNITT AV BMA-podden
BMA-podden ”för dig som är biomedicinsk analytiker, läser till  
biomedicinsk analytiker eller är intresserad av hälsa, sjukvård, forskning 
och teknik”som drivs av Sanela Halak, Eva Fabricius och Nafisa Ahmed, 
biomedicinska analytiker vid Skånes Universitetssjukhus har efter några 
månaders uppehåll släppt fyra nya avsnitt under våren. Flera av de nya 
avsnitten tar upp covid-19-relaterade ämnen. I skrivande stund har 
följande avsnitt släppts under april och maj:

Sanela Halak, Eva Fabricius och Nafisa Ahmed har släppt nya avsnitt av BMA-podden.

 
 

NYA DATUM FÖR  
ÅRETS VÅRMÖTEN
Årets planerade vårmöten 
har precis som mycket annat 
fått ställas in eller flyttas till 
ett senare tillfälle på grund 
av coronapandemin. Mötena 
som skulle ägt rum under  
våren 2020 kommer istället 
flyttas till hösten 2020,  
våren 2021 eller våren 2022.

• Först ut är vårmötet i 
Klinisk kemi som istället 
genomförs som ett höst- 
möte 16-18 november i 
Umeå.

• Infektionsveckan & 
mikrobiologiskt vårmöte 
skjuts till nästa år och 
genomförs 25-28 maj  
2021 i Uppsala.

• Nästa vårmöte i patologi 
planeras till 11-13 maj 2022 
i Gävle.

Besök respektive mötes 
webbplats för ytterligare 
information.

Vårmötet i  klinisk kemi blir  ett höstmöte!

AVSNITT 6 - NÄR BMA BLIR PATIENT
AVSNITT 7 - KOMPETENSSTEGEN

AVSNITT 8 - UTMANINGAR OCH VOCID-19
AVSNITT 9 - COVID-19 I LABBET

Maysae twittrar – @quttineh
Du följer väl IBL:s ordförande på Twitter?
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n av dem som ställt om till fler 
kliniska timmar är Shang 
Askari Said som är legitimerad 
biomedicinsk analytiker inom 
klinisk fysiologi på Karolinska 
Universitetssjukhuset i 

Huddinge och klinisk adjunkt på 
Karolinska Institutet.

– I vanliga fall jobbar jag halv- 
tid kliniskt och resten av tiden  
som adjunkt, adjungerad på 
Karolinska Institutet. Under de 
senaste veckorna har antalet 
undersökningar ökat markant då 
antalet inlagda patienter med 
covid-19-relaterade symtom har 
tilltagit. Vi ser att antalet akuta 
undersökningar har ökat med 
cirka 50%. Den här situationen 
har ökat belastningen på kliniken, 
något som har lett till förändringar 
i våra olika uppdrag för att kunna 

hantera det ökade inflödet av 
remisser, säger Shang Askari Said.

De covid-19-relaterade under-
sökningar som biomedicinska 
analytiker gör handlar främst om 
patienter med konstaterad smitta.

– Klinisk fysiologi är ju en gren- 
specialitet inom huvudspecialiteten 
bild- och funktionsdiagnostik och 
vi utför diagnostik med tonvikt på 
hjärta, lungor, kärl och njurar. 
Mest efterfrågat för covid-19-smit-
tade patienter är ekokardiografisk 
diagnostik, alltså ultraljudunder-
sökning av hjärtat för att bedöma 
kamrarnas pumpfunktion, hjärt-
rummens storlek, hjärtklaffarnas 
funktion, och kärldiagnostik i 
form av ultraljudsundersökning av 
kärl för att bedöma bland annat 
plack i artär eller djup ventrombos.

SJÄLVKLART ATT STÄLLA UPP
Omställningen som var ett resultat 
av ett välfungerande samarbete 
mellan KI och den kliniska verk-
samheten kommer att pågå så 
länge behovet finns.

– KI var redan från början 
positivt inställda till att vi skulle 
ställa om och jobba mer kliniskt 
under den här perioden. Det har 
införts nya arbetssätt för att kunna 
prioritera svårt sjuka patienter som 
vårdas bland annat på IVA. Resul- 
tatet av våra undersökningar är 
ofta avgörande för ställningstagande 
till olika behandlingar. Parallellt 
med det kliniska arbetet tar jag 
hand om studenterna eftersom  
jag är kursansvarig och vi följer 
KI:s rekommendationer vad gäller 
digital undervisning. Det fanns 

CORONAPANDEMINCORONAPANDEMIN

Att biomedicinska analytiker på laboratorier över hela landet – och världen – jobbar hårt med 
analyser vid misstänkt covid-19 har ingen missat. Även biomedicinska analytiker med inriktning 
klinisk fysiologi spelar en viktig roll under pandemin, inte minst vid undersökningar av patienter 
med konstaterad covid-19-infektion. Ett ökat tryck på vården i form av fler inlagda patienter  
har höjt efterfrågan på klinisk personal, och biomedicinska analytiker som vanligtvis jobbar med  
forskning eller undervisning har i flera fall ställt om till mer kliniskt arbete. 

Text: Marcus Rehnberg

E

Shang Askari Said i skyddsutrustning för 
klinisk tjänstgöring på IVA

STÄLLER OM  
för att stötta vården

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

Nu tillgänglig!

Anti-SARS-CoV-2 Rapid Test 

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

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

MOBIDIAG ERBJUDER OCKSÅ:

-> Amplidiag® COVID-19 molekylärtest* - validerat 
för detektion på BIO-RAD CFX 96 (IVD). Vi kan givetvis 
också tillhandahålla kitet för användning på andra qPCR-
plattformar. 
*CE-IVD-process pågår. Tillstånd för användning är godkänt av Läkemedelsverket.

Anti-SARS-CoV-2 Rapid Test*

* Test tillverkat av Autobio Diagnostics Co, Ltd.

ingen tveksamhet kring att vi skulle 
ställa upp i kampen mot covid-19 
även om det här kan innebära ett 
risktagande. Teamkänslan har ökat 
och vi ställer upp för varandra på 
ett annat sätt än tidigare trots den 
ökade belastningen. 

SNABB OMSTÄLLNING
Eftersom hon i vanliga fall jobbar 
kliniskt ungefär på halvtid har 
omställningen gått snabbt då det 
inte behövdes någon introduktion 
utöver nödvändiga utbildningar 
som var specifika för patienter 
med covid-19-infektion. Shang 
Askari Said berättar att fler biome-
dicinska analytiker som vanligtvis 
har andra arbetsuppgifter har ställt 

om till kliniskt arbete.
– Ett exempel är Karin Bouma 

som är biträdande programdirektor 
för biomedicinska analytikerpro-
grammet på KI som nu börjat jobba 
kliniskt cirka en dag i veckan för att 
stötta klinisk personal och deras 
handledning av våra studenter  
som under hela pandemitiden haft 
fortsatt verksamhetsförlagd utbild- 
ning. Det har inte alltid varit lätt 
för våra kliniska handledare att 
stötta studenternas lärande på 
bästa sätt när de flesta polikliniska 
patienter försvunnit och verksam-
heten blivit mer inriktad och 
fokuserad på akuta undersökningar, 
framförallt på IVA. Det goda sam- 
arbetet mellan klinik och KI har 
gjort det möjligt för studenterna 

att ha fortsatt VFU och under 
rådande omständigheter har det 
gått väldigt bra. Att utbildningen 
och VFU fortgår är så viktigt för 
den fortsatta kompetensförsörj-
ningen inom vården!

Läs ocksåIBL:s sektion för klinisk fysiologis  enkät om hur klinisk  fysiologiska verksamheter påverkats  av covid-19 på sidan 28.



LABORATORIET  Nr 3 • 202016 17LABORATORIET  Nr 3 • 2020

47 000 personer – eller 13% – fler än under samma ansökningsperiod 2019 har sökt en 
högskoleutbildning med start hösten 2020 enligt Universitet- och högskolerådet (UHR).

– Att antalet sökande till högskolan ökar kan vara en effekt av coronaviruset och 
den situation som råder i samhället och på arbetsmarknaden. Det är väntat och 
positivt att fler väljer högskolestudier när konjunkturen går ner, säger generaldirektör 
Karin Röding i ett uttalande på UHR:s webbplats.

När ansökningsperioden stängde 15 april kunde vi konstatera ett trendbrott efter 
flera års nedgång i det totala antalet sökande till biomedicinska analytikerprogrammen* 
i Sverige. Det totala antalet sökande ökade med över 800 sökande, från 4 350 till  
5 196, och antalet sökande i första hand ökade från 697 till 805 vilket är den högsta 
siffran sedan 2016. För det totala antalet sökande behöver vi backa två år till 2018 
för att hitta en något högre siffra.

FLEST SÖKANDE TILL STOCKHOLM
Det program med flest sökande i första hand är programmet med inriktning 
laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet (KI) i Stockholm med 121 sökande. Det 
enskilda program med flest antal totalt sökande var biomedicinska analytikerpro-
grammet vid Göteborgs universitet med 682 sökande, att jämföra med 519 året innan. 
163 fler sökande är den största ökningen både i antal och och procent (31,4% fler).

Störst ökning bland antal sökande i första hand hade programmet med inriktning 
laboratoriemedicin på KI med 26 fler än 2019, medan Högskolan i Kristianstad 
hade den procentuellt största ökningen med 53,6% fler sökande i första hand, 43 
stycken jämfört med 28 året innan.

*Siffrorna gäller den treåriga grundutbildningen till biomedicinsk analytiker. Kompletteringsutbildningar för biomedicinska 
analytiker med utländsk examen har inte räknats in i underlaget.

EFTERLÄNGTAT TRENDBROTT
Ansökningarna till biomedicinska analytikerprogrammet ökade kraftigt jämfört med förra året

Dagens Nyheter rapporterade i början av april att antalet sökande till flera vårdutbildningar under perioden 15-31 
mars ökat markant jämfört med samma period föregående år. Utbildningarna till läkare, sjuksköterska och biomedi-
cinsk analytiker hade samtliga 20-25% fler ansökningar och trenden höll i sig fram till 15 april när ansökningsperio-
den stängde. Även det totala antalet ansökningar till högskoleutbildningar ökade kraftigt jämfört med förra året.

Text: Marcus Rehnberg

Så många behövs 
till 2035
Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) beräknar i sin rapport 
”Framtidens behov av hög- 
skoleutbildade – genomgång 
av 15 bristyrken inom offentlig 
sektor fram till 2035”  att drygt 
500 nya biomedicinska analy-
tiker behöver examineras per 
år fram till 2035 för att möta 
vårdens behov. I ett räkne- 
exempel i rapporten skulle  
det krävas 707 nybörjare- 
studenter varje år och att 73% 
av dem slutförde sin utbildning. 
Läsåret 2012/2013 påbörjade 
618 nybörjarstudenter sin ut-
bildning, vid UKÄ:s uppföljning 
tre år efter beräknad examen 
hade 51% (315 stycken) tagit 
biomedicinsk analytiker- 
examen.

Examensprognos 
2020
Laboratoriet har kontaktat 
samtliga lärosäten för att få en 
bild av hur många som kommer 
att examineras 2020, och att 
döma av de svar vi fått kommer 
det precis som de senaste 
åren examineras drygt 300 
biomedicinska analytiker.

For further information please visit:
www.sysmex-nordic.com

Integration at its best
Make HbA1c testing part of your  
Sysmex routine workflow with the Tosoh 
G11 glycohaemoglobin analyser
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NÄR TOGS BESLUTET ATT FLYTTA 
VÄRLDSKONGRESSEN TILL 2021?
Det slutgiltiga beslutet togs när 
den danska regeringen förbjöd 
större möten fram till och med 
åtminstone 31 augusti, men tanken 
på att flytta kongressen har varit 
närvarande sedan slutet av februari. 
Vi har hela tiden haft en tät dialog 
om saken med IFBLS, den veten-
skapliga kommittén och styrgruppen 
för kongressen.

VAR DET ETT SVÅRT BESLUT ATT TA?
Ja, naturligtvis var det det. Vi  
var och är ju redo att fyra av ett 
professionsfestfyrverkeri, med en 
stor utställning och abstrakt från 
hela världen. Å andra sidan har 
biomedicinska analytiker över hela 
världen varit oerhört upptagna 
med att analysera covid-19-prover. 
Det kommer under lång tid  
framöver finnas ett stort tryck på 
laboratorierna när normal sjuk-
husdrift öppnas igen. Vi har fått 
väldigt få förfrågningar utifrån om 

saken, jag tror att alla helt enkelt 
har haft fullt upp med coronaviruset 
och de flesta förväntande sig nog 
att kongressen skulle skjutas upp. 
Så ja, beslutet var svårt men 
nödvändigt och nu ser vi fram 
emot IFBLS 2021.

VILKA NEGATIVA KONSEKVENSER KAN 
DET HÄR FÅ FÖR KONGRESSEN?
– Naturligtvis finns det en risk att 
några drar tillbaka sina presen- 
tationer och bidrag till det veten-
skapliga programmet. Men hittills 

”Ett svårt men nödvändigt beslut”
IFBLS-världskongressen i Köpenhamn flyttas nästan exakt ett år framåt på grund av 
coronapandemin, från början av september 2020 till slutet av augusti 2021. Vi har 
pratat med Martina Jürs, ordförande för danska organisationen dbio, om att det var 
ett svårt men nödvändigt beslut och om hur pandemin kommer påverka programmet.

har vi bara fått en begäran om det, 
så det är inte vår största rädsla. En 
pressad ekonomi inom vården de 
närmaste åren skulle kunna betyda 
färre kongressdeltagare. Därför  
är registreringen redan öppen för 
2021. Så om pengar har avsatts för 
deltagande på IFBLS-kongressen i 
år är det möjligt att betala i år med 
de pengar som anslagits.

KOMMER CORONAPANDEMIN PÅ-
VERKA INNEHÅLLET I PROGRAMMET?
– Definitivt. Vetenskapliga kom-

mittén var nästan klar med pro-
grammet och bedömningen är att 
stora delar av programmet kommer 
vara intressanta även om ett år. Men 
covid-19 kommer att finnas med i 
programmet och den vetenskapliga 
kommittén har redan koll på hur 
programmet kan anpassas för att ge 
plats åt presentationer och diskus-
sioner om coronapandemin och 
pandemins betydelse för biomedi-
cinska analytiker i alla världens 
länder och på alla nivåer. Från analys, 
forskning, utbildning och teknik 
till hantering av krissituationer.

Vi ser också en möjlighet att 
anpassa programmet till det som 
är viktigt om ett år. Dessutom har 
alla som bidrar till det vetenskap-
liga programmet på olika sätt fått 
information om att de har möjlig-
het att anpassa sina presentationer 
så att de är uppdaterade i takt med 
den senaste utvecklingen inom det 
område de ska presentera.

Nu ser vi fram emot en fantastisk 
IFBLS 2021-kongress. Vi ser fram 
emot att träffa biomedicinska ana- 
lytiker från hela världen i Köpenhamn 
i augusti 2021, join the lab race.

”Registreringen är redan  
öppen för 2021. Så om pengar har 
avsatts för deltagande på IFBLS-
kongressen 2020 är det möjligt  

att betala i år.”

CORONAPANDEMINCORONAPANDEMIN
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ETIK

I vårt arbete möter vi ständigt situationer som kräver 
ett ställningstagande. Vi väger in kunskaper (veten-
skap) och vetskaper (beprövad erfarenhet) inom 
loppet av sekunder. Det sitter i ryggmärgen. Vad vi 
inte tänker på är att många av de ställningstaganden 
vi gör också innehåller ett praktiskt och faktiskt 
handlande utifrån vår moral. Det är när vi börjar 
fundera över dessa handlingar och motiven för dem 

som vi börjar reflektera etiskt. 
Etisk reflektion handlar om att ta ställning till olika 
värden och intressen som står i konflikt till varandra 
– så kallade etiska dilemman. 

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

LÅT OSS TALA OM ETIK

ETISKA KOMMITTÉN 
BESTÅR AV
IBL:s etiska kommitté arbetar 
med att medvetandegöra etiska 
frågor i det dagliga laboratorie-
arbetet 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 Vårdför-
bundet har gemensamt tagit 
fram ett arbetsmaterial för 
biomedicinska analytiker för  
att uppmuntra diskussion och 
reflektion om etik i vardagen.

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

JENNIFER ARNQVIST 
leg. biomedicinsk analytiker, 
styrelseledamot IBL

ANNE LINDGREN
President för världs- 
organisationen IFBLS. 
lleg. biomedicinsk ana- 
lytiker, förbundsombuds-
man och ansvarig för 
biomedicinska analytiker-
frågor på Vårdförbundet

ULRIKA JOHANSSON
leg. biomedicinsk  
analytiker med  
specialistfunktion

Foto: Lasse Bengtsson

UPPSATSTÄVLING 2020

För att uppmärksamma våra 
biomedicinska analytikerstudenter 
utlyser IBL:s vetenskapliga råd 
årligen en tävling för studentupp-
satser på kandidatnivå.

Varje lärosäte som utbildar 
biomedicinska analytiker kan 
sända in ett tävlingsbidrag till IBL, 
givetvis i samråd med författaren.

Vetenskapliga rådet kommer 

därefter att utse en vinnare – bästa 
kandidatuppsats 2020.

 Studenten som har skrivit den 
vinnande uppsatsen vinner ett års 
medlemskap i IBL, ett presentkort 
på Akademibokhandeln värt 1 000 
kr och en IBL-goodiebag!

Sista dagen för att skicka in 
tävlande bidrag är 1 juli 2020.

Vinnande bidrag kommer att 
presenteras på IBL:s hemsida och i 
Laboratoriet under hösten 2020.

IBL:s vetenskapliga råds beslut 
om bästa kandidatuppsats går inte 
att överklaga.

Bidragen skickas in till  
kansli@ibl-inst.se

Uppsatstävling för  

BIOMEDICINSKA  
ANALYTIKERSTUDENTER

Skicka in  tävlingsbidrag  senast 1 juli

Göteborgs Universitet har levererat två vinnarbidrag på fyra år. 
 Vilket lärosäte ger oss årets bästa kandidatuppsats 2020?

SENASTE ÅRENS UPPSATSVINNARE
2016 – Albin Norman, Uppsala universitet, med uppsatsen 
”Co-localization of CYP4F22 and CERS3 in HeLa and HEKn 
cells could point towards metabolic pathway interactions”

2017 – Malin Bengtsson, Göteborgs universitet, med 
uppsatsen ”Functional study of a disease-causing muta-
tion in MGME1”

2018 – Ellinor Lindgren, Umeå universitet, med uppsatsen 
”Effekten av vätesulfid på titaninducerad IL-1ß-frisättning 
från makrofager (En in vitro-studie på THP-1-celler)”

2019 – Charlotta Orback, Göteborgs universitet, med 
uppsatsen ”Potentiell stamcellsnisch i höger atrioventri-
kulärområde i humant hjärta"

HUR SER DIN DAG PÅ JOBBET UT?
–Skriv om din arbetsplats i Laboratoriet
I artikelserien En dag på jobbet berättar biomedicinska 
analytiker om vad som gör just deras arbetsdag och arbets-
plats speciell. Det kan handla om unika arbetssätt som 
förtjänar att uppmärksammas eller om hur det är att vara  
ny på jobbet. Eller något helt annat.

Hör av dig till laboratoriet@ibl-inst.se med ditt förslag.

På  
nästa uppslag:  Etisk stress  

och reflektion.



Behöver du etisk vägledning i din 
yrkesvardag? Du hittar Yrkesetisk kod 
för biomedicinska analytiker på IBL:s 
webbplats.
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jälvklart har detta lett till oro 
och frågor. Ibland också etiska 
dilemman och samvetsstress. 
Har jag gjort rätt priorite-
ringar idag när jag valde att 

stanna hemma med lite snuva? Var 
jag alldeles för kort i tonen mot min 
kollega som har en multisjuk äldre 
förälder på särskilt boende? Räcker 
testkitten till och om inte – vad gör 
vi då? Finns det risk för permitte-
ringar om vi inte får in fler prover 
eller remisser till avdelningen? I det 
här läget har privatliv och arbetsliv 
tydligare än förr påverkats samti-
digt. Hur kan vi då bearbeta detta 
och få vår arbetsplats att fungera?

ETISK STRESS 
Om du behöver gå emot din värde- 
grund eller dina etiska värderingar 
kan du uppleva etisk stress. Det 
kan vara om du behöver gå emot 
det du tycker är rätt, eller om 
något upplevs fel eller orättvist.

Exempel:
Ni är underbemannade på grund 
av striktare restriktioner att hålla 
sig hemma vid minsta sjukdoms-

känsla. Provflödet in har inte 
ändrats och de prover ni hanterar 
måste analyseras inom 48 timmar. 
Du känner att du inte räcker till 
för arbetet du har framför dig och 
oroar dig för att de analyser du 
utför inte håller den kvalitet som 
du önskar. 

 

ETISKA DILEMMAN 
Etiska dilemman är valsituationer 
där du känner att oavsett vilket val 
du gör, så gör du i någon mån fel 
för att du tvingas kompromissa 
med de värderingar och normer du 
vill följa. Etiska dilemman är ofta 
en orsak till etisk stress. 

VÄGLEDNING FRÅN YRKESETISK KOD 
FÖR BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 
Som biomedicinsk analytiker för-
håller du dig till etiska och mora-
liska värderingar i ditt yrkesutöv- 
ande. Du har din yrkesetiska kod 
som handlar om vilja, mod och för- 
måga att ta ansvar. Koden handlar 
om förhållningssätt mot kollegor, 
andra i vårdteamet och förhållandet 
till allmänheten och omdömesför-

måga, tillit och respekt. I vissa 
situationer kan din yrkesetiska kod 
ge vägledning om vilka värderingar 
och principer som du behöver 
använda dig av, men många gånger 
är den inte nog för att kunna komma 
fram till ett välgrundat handlings-
alternativ. Då är det viktigt att kunna 
sätta ord på det du står inför och 
söka andra möjligheter till hur du 
ska göra. Denna reflektion gör du 
helst tillsammans med dina kollegor. 

 

PRIORITERINGAR 
Inom vården ställs vi ofta inför prio- 
riteringar. Det kan exempelvis handla 
om vilket prov som ska tas först, 
vilka placeringar på arbetsplatsen 
som är viktigast att bemanna eller 
vilka arbetssituationer som mest 
kräver den skyddsutrustning som 
finns. Prioriteringar kan orsaka oss 
etisk stress. Din arbetsgivare har 
ett ansvar att hjälpa dig med hur 
du ska hantera prioriteringarna. 

ORO 
Känner du oro för att gå till jobbet? 
Är du rädd för att bli smittad? 

Funderar du på om det kommer 
finnas skyddsutrustning om behovet 
uppstår? Är du rädd att du ofrivil-
ligt ska omplaceras till en vårdav-
delning på grund av ”arbetsbrist”?

Ibland kan oron ta överhanden 
och då är det bra att prata med 
någon. Kanske räcker det att prata 
med en kollega, men det kan 
behövas mer. 

ETISK STRESS OCH REFLEKTION 
Att ställas inför etiska utmaningar 
och beslut kan leda till etisk stress 
som påverkar oss olika och ibland 
uppstår ett behov av en stunds 
reflektion. Det finns ett etiskt 
arbetsmaterial för biomedicinska 
analytiker som IBL arbetat fram 
gemensamt med Vårdförbundet, 
men i stressfulla situationer kan  
en snabbare process vara till större 
hjälp – så kallade reflekterande 
avstämningar.

REFLEKTERANDE AVSTÄMNINGAR
Reflekterande avstämningar är 
korta tillfällen då arbetslaget 
samlas för att stämma av vad man 
just då står inför och reflekterar 
kring detta. Det kan ske under 
arbetspasset och/eller vid arbets-
passets slut. Regelbundna reflek-
tionsavstämningar kan bidra till att 
förebygga stress och utmattning. 
Reflektionsavstämningar kan också 
leda till ett gemensamt lärande i 
arbetsgruppen. Ett kort möte, bara 
några minuter kan räcka, men som 
kan betyda mycket om arbetsbe-
lastningen är hög eller mycket låg. 
Om det inte fungerar att reflektera 
tillsammans med dina kollegor, så 
är det ändå viktigt att du gör ett 
reflekterande avslut på arbetspasset 
själv i några minuter. Att bekräfta 

Etisk stress och reflektion
Våren 2020 har varit annorlunda. Vi har oroat oss för allt från att inte hålla tillräckligt avstånd till 
varandra, risken att bli smittad av coronaviruset och att kunna skydda våra äldre anhöriga, till nya 
arbetstider på jobbet, brist på material och i vissa fall färre prov och undersökningar att göra och 
därmed diskussioner om omplacering. Det har talats mycket om hur belastad sjukvården har varit, 
rädsla och oro, men också professionellt arbete för att kunna säkerställa provsvar snabbast möjligt 
och intensivvård för de mest kritiskt sjuka. I allt detta har vi behövt prioritera än mer än tidigare.
Text: Anne Lindgren

Vi vill uppmuntra till etiska diskussioner 
även när pandemier inte påverkar vårt 
arbete. IBL och vårdförbundet har  tagit 
fram ett arbetsmaterial som är anpas-
sat biomedicinska analytiker och de 
arbetsplatser där vi verkar. Kontakta IBL:s 
kansli för att beställa broschyr och kortlek 
till din arbetsplats.

S

sig själv och slå fast att man faktiskt 
gjorde vad man kunde är viktigt.

VAD KAN TAS UPP I EN REFLEK- 
TERANDE AVSTÄMNING?
Här får du några konkreta fråge-
ställningar som du/ni tillsammans 
kan reflektera kring:

• Vad har vi gjort bra idag?
• Vad kunde vi ha gjort bättre? 
• Har vi sett några risker i vårt   
 arbete idag? 
• Hur har vi kommunicerat idag?
• Vad grundade jag/vi besluten på?
• Egen reflektion. 

KOLLEGIALT STÖD 
Många hanterar samvetsstress 
genom att vända sig till kollegor för 
att dela svårigheterna och få råd 
och stöd. Bekräftelse från arbets-
kamraterna har stor betydelse.  
Det är alltid viktigt att visa och ge 
kollegialt stöd men extra viktigt 
när vardagen plötsligt blivit 
annorlunda och framtiden känns 
oviss. Det kan räcka med att du 
frågar din kollega hur hen har det 
och lyssnar in svaret. Om du ser 
att en kollega kan behöva hjälp, så 
erbjud det om du har möjlighet. 
Det kan räcka med så självklara 
saker för att göra skillnad.

DIN ARBETSGIVARES ANSVAR 
Enligt arbetsmiljölagen har din  
arbetsgivare ansvar för att förhindra 
smittspridning och sjukdom. 
Arbetsgivaren har också ansvar  
för den psykosociala arbetsmiljön. 
Det betyder att din chef behöver 
bemöta och ta din och dina 
kollegors eventuella oro på allvar.
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STUDERANDEKRÖNIKAN

eneration corona. Så kallas 
de som nu tar studenten i 
juni och som tar ett kliv ut  
i ett kaosartat arbetsliv. På 
ett sätt ingår även vi som  

tar vår examen som biomedicinska 
analytiker i år i denna kategori.  
Ett virus som vänt upp och ner på 
hela världen, men också ett virus 
som uppmanar till eftertanke och 
reflektion. Det kanske är så att 
BC, som vanligtvis står för before 
Christ, får en helt ny mening: 
before corona. Ska vi sträva efter att 
gå tillbaka till det gamla normala 
innan SARS-CoV-2 när det här är 
över? Jag vill tro att vi går mot en 
bättre värld och att vi lär oss av de 
misstag vi gjorde BC. Det känns 
som att få en andra chans att göra 
om och göra rätt. 

FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED 
STUDIER HEMIFRÅN
Coronapandemin har knappast 
gått oss studenter obemärkt förbi. 
Hela tillvaron som student har 
vänts upp och ner. Från campus 
till studier hemifrån. Allt har sina 
för- och nackdelar. För min del 
som har minst två timmars pend-
ling mellan hemmet och högskolan 

(tur och retur) har kostnaden för 
bilresandet minskat rejält. Vilket 
också bidrar till ett minskat utsläpp 
av bland annat växthusgasen 
koldioxid. Toppen! Men baksidan 
av det hela är just att jobba hemifrån 
under en längre tid. I början upp- 
levde jag det som smidigt, men 
närheten till lärarna har försvunnit. 

Själv skriver jag just nu examens- 
arbete och det är minst sagt ut- 
manande. Den projektplan som 
fanns från början har fått modi- 
fieras och coronaanpassas under 
arbetets gång. Tillgången till 
praktiskt arbete på labb minskade 
rejält och skrivprocessen har för- 
passats till hemmet. Det svåra med 
det är just att man blir ensam med 
sina egna tankar och funderingar 
vilket inte alltid är bästa sällskapet. 

En annan stor sorg är det ute- 
blivna examensfirandet. Jag hade 
sett fram emot den muntliga exa- 
minationen, posterpresentationen 
och skolans examensfirande i 
fysisk form. Nu blir allt digitalt 

och det har lagt sig som en tung 
blöt filt över hela examensarbetet 
– åtminstone för min del. Kanske 
hade jag för höga ambitioner inför 
examensarbetet. Under mina tre år 
som student var det just examens-
arbetet jag såg fram emot, inte för 
att det är slutet på utbildningen utan 
snarare för att få pröva vingarna 
innan det stundande arbetslivet. 
Coronapandemin sköljde in över 
dessa förväntningar som en 
tsunami och drog med sig allt  
ut i ett hav av tomhet. 

EFTERLÄNGTAT RAMPLJUS FÖR 
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
En annan positiv effekt av pandemin 
är att äntligen har den biomedicin-
ska analytikern fått sina five minutes 
of fame i media. Vår yrkesgrupp 
omnämndes till och med av själv- 
aste statsministern i ett tacktal till 
de som nu sliter inom vården. 
”ÄNTLIGEN!” som Gert Fylking 
brukade stå och ropa när Svenska 
Akademin förkunnade årets Nobel- 
pristagare i litteratur. För ni som 
nu sliter på laboratorier i vården 
för att hinna analysera covid-
19-prover och samtidigt ser till att 
andra analyser genomförs är sanna 

Generation corona
Text: Frida Johansson, snart legitimerad biomedicinsk analytiker

hjältar. Utan en biomedicinsk 
analytiker kan inte läkaren ställa en 
diagnos och ordinera en behandling, 
med eller utan pågående corona-
pandemi. Vi förtjänar betydligt 
mycket mer uppmärksamhet och 
nu när bollen satts i rullning har 
alla som är biomedicinska analytiker 
ett ansvar för att se till att den inte 
stannar. Låt oss synas ännu mer 
oavsett om vi jobbar inom vården 
eller inom det privata näringslivet.

Avslutningsvis vill jag tacka för 
att jag fick förtroendet att skriva 
dessa tre studentkrönikor och 
överlämnar nu stafettpinnen till 
nästa student. För min egen del 
väntar en sommar av ytterligare 
studier och reflektion över de tre 
år som har gått så snabbt. Det 
känns inte som det var så länge 
sedan som jag satt på uppropet 
som var startskottet för utbild-
ningen. Det har varit tre intensiva 
år av blod (bokstavligen), svett  
och tårar. Det har inte varit helt 
enkelt att få ihop familjelivet med 
studierna. Men det har också varit 
enormt mycket glädje och jag är 
tacksam för allt jag fått lära mig 
under resans gång.

”Det har varit tre intensiva år av blod 
(bokstavligen), svett och tårar””

G

TRE FRÅGOR TILL

Frida Johansson, Laboratoriets 
första studerandekrönikör
HUR HAR DET VARIT?
– Det har varit lärorikt. För min del var det första gången jag fick 
bekanta mig med att skriva krönikor, vilket skiljer sig en hel del från 
att skriva ett vetenskapligt arbete. När jag skrev första krönikan kändes 
det overkligt och stort att mina ord skulle läsas och kritiseras av alla 
medlemmar och jag måste ta ansvar och stå för det jag skriver. Alla 
kommer inte att hålla med mig medan andra kommer att göra det.

VAD SKA DU GÖRA NU?
– Under sommaren ska jag läsa två kurser i engelska. Inte för att jag 
inte kan engelska, utan för att jag vet hur stor nytta jag har av det inför 
kommande arbetsliv eller eventuella vidarestudier. Jag kommer också 
att reflektera över de tre år jag lagt ner på mina studier. Allt har gått i 
ett rasande tempo och för min del är det viktigt att stanna upp och 
sortera alla intryck och kunskaper jag har fått med mig.

HAR DU NÅGON HÄLSNING TILL DEN SOM TAR  
ÖVER UPPDRAGET?
– Se det som ett lärande och en fin merit att ta  
med sig. Ett tips är att hitta ett ämne som det  
skrivs om i media som rör vår yrkeskategori  
och hur det kan påverka utbildningen och  
den egna uppfattningen om yrket.

ÄR DU VÅR NYA STUDERANDEKRÖNIKÖR?
Nu tar Frida Johansson examen och överkvalificerar sig därmed 
för uppdraget som krönikör med studerandeperspektiv. Därför 
söker vi hennes efterträdare som ska ta över stafettpinnen från 
och med årets fjärde nummer av Laboratoriet som kommer i 
höst.

Vi söker dig som tar examen senast juni 2021 och som vill 
skriva krönikor i varje nummer av Laboratoriet fram till examen.

Kontakta redaktionen på laboratoriet@ibl-inst.se om du är 
intresserad, gärna med idéer om ämnen du skulle vilja ta upp. 



PENSIONÄRSPANELEN

SUSANNE WIDELL. 74 år, Rockneby
Susanne disputerade 1994 och har även varit med om att bygga upp biomedicinsk  
analytikerutbildningen vid Linnéuniversitetet.

”Min mamma var med och byggde upp Svenska  
laboratorieassistentföreningen”

– Jag skulle absolut välja detta yrke igen. Det är spännande och man kan vidareutbilda sig hur långt som 
man vill. Jag disputerade i hematologi 1994 på Karolinska sjukhuset, det hade jag aldrig gjort om jag inte 
arbetat där sedan 1978. Nu är jag officiellt pensionär men jobbade fram till och med 2018 med hematologi 
och transfusionsmedicin. Jag är fortfarande opponent vid examensarbeten i klinisk kemi och föreläser 
inom hematologi. Det är ett underbart yrke.
 Min mamma var laboratorieassistent på Rättskemiska i Solna och lärare i blodgruppsserologi och 
jag valde nog yrket tack vare det. Hon var med och byggde upp Svenska Laboratorieassistentföreningen 
tillsammans med Dagmar Hävemark.

PETRA LINDBERG. 67 år, Jönköping
Petra utbildade sig i Malmö och tillbringade sina yrkesaktiva år i Jönköping. Bland annat 
som adjunkt och studierektor på Hälsohögskolan och som laboratoriedirektör i Region 
Jönköpings län.

”Man har ett helt nytt jobb vart femte eller tionde år”
– Ja, utan tvekan. Jag valde medvetet yrket efter att ha jobbat 1,5 år på ett 

veterinärmedicinskt laboratorium. Mitt yrkesliv blev mer innehållsrikt än jag vågat drömma om. Den stora 
utvecklingen inom laboratorier gör att man har ett helt nytt jobb vart femte eller tionde år. Det finns massor 
av möjligheter för den som vill och att dessutom jobba med något som har en nyckelfunktion för vården 
och patienterna skapar mening i jobbet. Det är lite synd att det ska behövas en pandemi för att samhället 
ska börja förstå att det finns en yrkesgrupp som har så stor betydelse.

AGNETA COLLIANDER. 66 år, Örebro
Agneta gick i pension 2019 efter många år som biträdande verksamhetschef på labora-
toriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.. Hon var ordförande för IBL 
2014-2019.

”Att kunna jobba i vården utan det direkta  
patientarbetet har varit perfekt”

– Om jag skulle välja yrke i dag hade jag valt utbildning till biomedicinsk analytiker. Jag har aldrig ångrat 
mitt yrkesval. Att kunna arbeta inom sjukvården utan att vara i det direkta patientarbetet har varit perfekt. 
Det finns så många olika arbetsområden att välja på idag, allt från det rent kliniska till en forskarkarriär, 
jag är verkligen stolt över mitt yrke. När man i ett blodprov kan se att något inte är ok och snabbt larma så 
att patienten blir rätt omhändertagen ger onekligen en liten kick. Jag valde att avsluta min karriär med att 
arbeta som chef vilket har varit väldigt stimulerande men kanske hade det varit en liten extra kick om jag 
även ägnat viss tid åt forskning. Om bara fler hade kännedom om vårt fantastiska yrke skulle det inte vara 
svårt att fylla utbildningsplatserna.

PENSIONARSPANELEN
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PENSIONÄRSPANELEN

Biomedicinsk analytikerkåren har flera år av stora pensionsavgångar framför sig. Förutom arbets-
kraft och kompetens blir arbetsplatserna av med många års viktig erfarenhet. I Pensionärspanelen 
tar vi vara på den erfarenheten och får pensionerade biomedicinska analytikers perspektiv på saker.  
I det här numret frågar vi om de fortfarande skulle välja samma yrke om de skulle välja idag.  
Vi kan konstatera och glädjas åt att panelen är enig i att de valde rätt yrke.

Om du skulle välja yrke idag, skulle du då välja samma väg igen?

NYTT  INSLAG I  LABORATORIET

Coronavirus SARS-CoV-2 / COVID 19
Assay and Research Solutions

Bio-Rad offers solutions to enable scientists  
to address the 2019 novel coronavirus outbreak.

Learn more: bio-rad.bz/info

We are committed to providing you with reliable, sensitive solutions. 
Learn more at bio-rad.bz/info

Real Time PCR 
Systems and Reagents

Droplet Digital PCR 
Systems, Test Kit and Reagents

Antibody test
Serological detection

CE-IVD 
Quality Controls
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NYTT FRÅN SEKTIONERNA – SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI

”Covidpositiva patienter undersöks på sin avdelning om möjligt.  
En ultraljudsmaskin är vikt för covidpositiva patienter.”

”Flera av oss har blivit inskolade för eventuell omplacering på  
vårdavdelning när kulmen når vårt område.”

”Den isopropanolbaserade ytdesinfektion vi brukar ha är nästan helt 
slut, vi har fått övergå till etanolbaserad till största del. Detta är ett 
problem då ultraljudsprober och viss annan teknisk utrustning inte tål 
den etanolbaserade.”

”Arbetsbelastningen skiljer sig mellan medarbetare, där de mest yrkes- 
erfarna har större arbetsbelastning än de som är nyare i yrket.”

”För ekokardiografi har vi tre av nio ultraljudsmaskiner helt tillägnade 
covid-patienter, vilket medför att vi har begränsad kapacitet att boka 
övriga patienter.”

ENKÄT

Nulägesanalys över hur klinisk fysiologiska 
verksamheter påverkats av covid-19
I den pandemi som råder så har hälso- och sjukvården runt om i landet 
behövt anpassa sig till denna unika situation vilket ställer stora krav på 
insatser bland all sjukvårdspersonal. Med anledning av detta var vi i 
sektionen för klinisk fysiologi intresserade av en nulägesanalys över hur 
det ser ut i verksamheterna. Som det går att se i figurerna så har verksam-
heterna och vårt dagliga arbete påverkats genom att färre undersökningar 
utförs och att restriktioner gäller för patienter över 70 år, vilket är i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

SKILLNADER I ANVÄNDNING AV SKYDDSUTRUSTNING
Bland fritextsvaren anger majoriteten av respondenterna att skyddsut- 
rustning används vid misstanke om eller konstaterad covid-19-smitta men 
det skiljer sig åt något från att enbart använda visir till visir, munskydd, 
handskar och plastförkläde. Några av respondenterna anger även att 
bekräftat smittade patienter undersöks bedside på den avdelning de ligger. 

Styrelsen för sektionen för klinisk fysiologi

Har covid-19 påverkat ditt 
arbete som biomedicinsk 
analytiker?

Insamlat av Sektionen för klinisk fysiologi på Facebook
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Vet ej

Nej

Ja

Har er klinik full verksamhet?

Ej patienter över 70
Ej metakolin- eller torrluftsprovokationer
Ej HV på EEG

Nej

Ja

Insamlat av Sektionen för klinisk fysiologi på Facebook

Har er personal blivit omplacerad 
ut till vårdavdelningar på grund av 
covid-19 och minskad egen 
verksamhet?

16%

84%

84%
FÅTAL HAR 
OMPLACERATS

4 av 26 
biomedicinska 
analytiker som svarat 
på enkäten har 
omplacerats

Vet ej

Nej

Ja

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
S

FRITEXTSVAR FRÅN ENKÄTEN I URVAL

STIPENDIER

ANSÖK OM STIPENDIER  
IBL strävar efter att ständigt skapa möjligheter till både bredare och djupare kompetensutveckling för sina 
medlemmar för att stärka biomedicinska analytikers position i samhället. Därför delar IBL ut stipendier till 
yrkesverksamma biomedicinska analytiker.

Stipendier kan sökas för deltagande i kurser, konferenser och kongresser samt andra aktiviteter som är av 
värde för medlemmarnas fortbildning och kompetensutveckling.

Fullständiga kriterier och digitalt ansökningsformulär finns på IBL:s webbplats www.ibl-inst.se.
Stipendier delas ut två gånger per år. Sista ansökningsdag för stipendium som delas ut i höst är 28 augusti.

IBL:S NYA WEBBPLATS
I början av juni lanseras IBL:s nya webbplats. 
Adressen är densamma som tidigare, men 
utseendet är nytt. Den nya webbplatsen är mer 
lättnavigerad och bättre anpassad för besökare 
som använder smartphones eller surfplattor.

IFBLS-stipendier 
skjuts upp till 2021
I ett tidigare nummer av Laboratoriet berät-
tade vi att IBL utlyser stipendier som är 
öronmärkta för deltagande på IFBLS i 
Köpenhamn. Precis som kongressen så blir 
dessa aktuella först nästa år. Information om 
kriterier och ansökningsförfarande publiceras 
på IBL:s webbplats när ansökan öppnar.

Senast  28 augusti

 
 
 
 
 
 

Histopatologisk visualiseringsmetodik för  
ljusmikroskopi 7,5 hp 
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 
 
Kursen ges på avancerad nivå för att kunna användas som  
fortbildning eller i tex en masterexamen. 
Kursen syftar till att utveckla förmågan att välja  
histopatologisk visualiseringsmetodik utifrån en given  
situation, samt att utveckla och fördjupa sin färdighet  
inom bindvävsfärgningar, kolhydratfärgningar,  
silverfärgningar och immunhistokemiska metoder.  

Kursen tar upp ljusmikroskopets uppbyggnad och funktion 
och framtida tekniker för bildbehandling. 
Kursen är både teoretisk och praktisk och varje student 
kommer att arbeta med en egen projektuppgift. Delar av 
kursen kommer att ges digitalt. 

Kursen öppnar för sen anmälan 
2020-07-15 
  
Frågor: maila till bma@gu.se 
www.utbildning.gu.se/kurser 
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IBL:S AGENDAIBL:S AGENDA

ekniken fungerade som den skulle och IBL:s 
styrelse, kanslipersonal, vallberedning, revisorer 
samt ett antal medlemmar kunde logga in på 
utsatt tid för att ta sig an de 19 punkterna på 
föredragningslistan. Årsmötet godkände årsredo- 

visning inklusive ekonomisk rapport för 2019, verk-
samhetsplan för 2020-2021 samt reviderad (på grund 
av coronapandemin som påverkar IBL:s verksamhet) 
budget för 2020. IBL:s styrelse och sektionsstyrelser 
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 av 
årsmötet.

Utmärkelserna Årets biomedicinska analytiker 
2019, Årets studenthandledare 2019 och vinnaren av 
IBL:s uppsatstävling för biomedicinska analytiker- 
studenter presenterades under årsmötet (intervjuer med 
pristagarna finns i tidigare nummer av Laboratoriet).

INGEN HÖJD MEDLEMSAVGIFT
Årsmötet beslutade om att inte höja medlemsavgiften 
inför 2021. Medlemsavgiften kommer även fortsätt-
ningsvis att vara 360 kronor per år för yrkesverksamma 
medlemmar, 144 kronor per år för pensionärsmed- 
lemmar och avgiftsfritt för studerandemedlemmar till 
och med sex månader efter examen. Inga motioner 
hade inkommit inför årsmötet.

SAMTLIGA HAR MANDAT TILL 2021
Samtliga förtroendevalda i IBL:s styrelse och styrelser 
för sektioner inom IBL, samt valberedning och revisorer 
har mandat som sträcker sig fram till årsmötet 2021. 
Inga val genomfördes därmed under årsmötet 2020.

STYRELSEN FÖR SEKTIONEN FÖR KLINISK KEMI OCH TRANSFUSIONSMEDICIN 2019-2021

MAYSAE  
QUTTINEH

 

Leg. biomedicinsk analytiker, 
Laboratoriemedicin Länssjukhuset 
Ryhov, Utvecklingsledare Qulturum. 
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2012, 
vice ordförande 2015-2017.

JENNIFER  
ARNQVIST 

 

Leg. biomedicinsk analytiker.
Norrlands universitetssjukhus, 
Umeå. Ledamot i IBL:s styrelse 
sedan 2016.

GABRIELLA 
LILLSUNDE 
LARSSON 

 

Leg. biomedicinsk analytiker, Med 
Dr, Utbildningssamordnare Univer-
sitetssjukhuset Örebro. Ledamot 
i IBL:s styrelse sedan 2015, vice 
ordförande sedan 2017.

VICTORIA  
HELDESTAD 

 

 

Universitetslektor, Medicine doktor, 
Leg. biomedicinsk analytiker,
Klinisk mikrobiologi, Infektion och 
Immunologi, Biomedicinsk analyti-
kerprogrammet. Umeå universitet

ELISABETH 
WIKLUND'

 

PhD, Leg. biomedicinsk analytiker/
AKA, Omvårdnadsansvarig Karolin-
ska Universitetslaboratoriet. 

JORGE  
HERNÁNDEZ  

Ledamot . PhD, Leg. biomedicinsk  
analytiker. Diagnostiskt centrum.  
Kalmar läns sjukhus.

ANDREAS MALMGREN

Leg. biomedicinsk analytiker/MSc och klinisk lärare. Klinisk fysiologi 
och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus. Doktorand inom 
klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi, Lunds universitet

IBL:S STYRELSE 2019-2021

STYRELSEN FÖR SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI 2019-2021
ULRIKA  
JOHANSSON 

Leg. biomedicinsk analytiker med 
specialistfunktion, Funktionsansvarig 
Labbsektionen Klinisk Fysiologi, 
Norrlands Universitetssjukhus

ANDREAS 
MALMGREN

Leg. biomedicinsk analytiker/MSc 
och klinisk lärare. Klinisk fysiologi 
och nuklearmedicin, Skånes uni-
versitetssjukhus. Doktorand inom 
klinisk medicin med inriktning klinisk 
fysiologi, Lunds universitet

JENNY  
FAHLÉN  

Leg. biomedicinsk analytiker,  
Fysiologavdelningen, Östersunds 
sjukhus

SAJJAD 
SAFFARI   

Leg. biomedicinsk analytiker.  
Grundare, Kroppskollen Sverige AB.  

EWA  
MARTIN 

Leg. biomedicinsk Analytiker, 
Klinisk Kemi/ Transfusionsmedicin, 
Skellefteå.  

ANNA-LENA 
HENRIKSSON

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk 
kemi, sektionssamordnare Preana-
lys/ laboratorieinstruktör, Östersunds 
sjukhus.

EWA  
GRÖNVALL

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk 
kemi, Gävle sjukhus.

MAUD  
ANDERSSON

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk 
kemi, sektionsledare benmärgslabb, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

IBL:s (digitala) årsmöte 2020

T

Precis som många andra organisationer fick IBL anpassa sig efter rådande  
pandemisituation och genomföra sitt årsmöte som en videokonferens. 19 medlemmar  

deltog i mötet på eftermiddagen 25 maj. Inga val genomfördes på årsmötet  
eftersom alla förtroendevalda har mandat fram till 2021.
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KURSER KURSER

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

Riskanalys används i det förebyggande 
patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att identifiera 
risker och riskernas orsaker och föreslå åtgärder 
som eliminerar eller minskar riskerna för 
avvikelser och tillbud. En 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 system-
syn och individsyn, MTO-perspektiv, resiliens 
och risktänkande och hur man proaktivt arbetar 
sig igenom verktyget för att förbättra nya eller 
befintliga processer.

KURSLEDARE  Maysae Quttineh

DATUM  21-22 oktober 2020

PLATS  Jönköping

PRIS  4 700 KR.

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 700 KR

Grundläggande svampdiagnostik
Kursen riktar sig till personer som arbetar eller kommer 
att börja arbeta med mykologisk diagnostik på ett 
kliniskt laboratorium. Ingen tidigare erfarenhet av 
mykologisk diagnostik behövs.

Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska 
och praktiska kunskaper om artidentifiering av de  
vanligast förekommande svamparna.

KURSLEDARE  Christine Stenström

DATUM Våren 2021

PLATS  Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna

PRIS  7 300 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  6 300 KR

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

Vi studerar live-bilder på celler 
via kamera på mikroskopet till 
dataskärmar. För att kunna 
tillgodogöra sig kursen, underlät-
tar det om Du har en god teoretisk 
grund i hematologi och termino-
logi.

KURSLEDARE  Karin Ohlander och  
Christina Andersson

DATUM  17-19 november 2020

PLATS  Falun

PRIS  9 800 KR 

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  8 800 KR

Tre frågor till Pia Ågren
SOM GICK ”GRUNDKURS I BLODMORFOLOGI” VÅREN 2018

Hur skulle du sammanfatta dina intryck från kursen?
– En rolig och lärorik kurs med enormt engagerade kursledare. Karin 
Olander och Christina Andersson bjuder verkligen på sin kunskap och 
sig själva, det märks att de jobbat länge tillsammans och känner varandra 
väl. Vi gick igenom grunder för morfologisk bedömning av bloddiffar 
men även fördjupning inom ämnet och sjukdomslära. Deltagare från 
andra sjukhus och inrättningar innebar att vi fick till många spännande 
diskussioner. Vi insåg att olika sjukhus svarar på olika sätt och att det 
inte finns ett övergripande system som alla använder. Det finns inte ett 
rätt eller ett fel utan det viktigaste är att det finns en förståelse mellan 
läkare på hematologiska och onkologiska avdelningar och labb. 

Vad var det viktigaste du lärde dig?
– Som alltid i vårt arbete handlar det om att vara noggrann och att låta 
det ta tid att lära sig ett nytt område, det är viktigt att kunna känna sig 
trygg i sin arbetsuppgift. Diffning av blod och benmärg handlar bland 
annat om att lära sig vilka detaljer som är extra viktiga. Som exempel kan 
nämnas närvaro av auerstavar som är diagnosgivande. Diffning är subjek-
tivt och det är inte alltid solklart när en cell mognat från till exempel en 
promyelocyt till en myelocyt. Därför kan man även ha olika åsikter om 
en cell och det viktigaste är att man får en överstämmande helhet mellan 
olika personer som diffar samma preparat. En av de viktigaste detaljerna 
jag lärde mig är att jag behöver kunna försvara varför jag anser att en cell 
är just det jag anser att den är. 

Skulle du rekommendera andra att gå den här kursen?
Grundkurs i blodmorfologi är en fantastisk kurs, som ger en bra bas att stå 
på. Jag kan tänka mig att kursen varierar mellan gångerna, eftersom vi 
deltagare får möjlighet att påverka innehållet i kursen. Vår grupp var nyfiken 
och ville lära sig så mycket som möjligt och vi kom även in på delar som 
handlar mer om benmärg och andra fördjupningar. Jag skulle verkligen 
rekommendera andra att gå kursen, den är både givande och riktigt rolig.

Flera kurser får nya datum
BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR AKTUELL INFORMATION

Flera av vårens kurser har inte kunnat genomföras på grund av coronapandemin. Vi siktar på att kunna 
erbjuda nya datum för kurserna under hösten 2020 eller våren 2021. Vi planerar även för att kunna erbjuda 

digitala utbildningar i de fall där det är möjligt. Håll koll på www.ibl-inst.se för uppdaterad information. Pia Ågren
Leg Biomedicinsk analytiker
Laboratoriemedicinska kliniken/Patologi
Universitetssjukhuset Örebro



29-30 SEPTEMBER
Labbdagarna
Stockholm

1-2 OKTOBER
Equalis användarmöte
Endokrinologi

8-9 OKTOBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser

15 OKTOBER
Equalis användarmöte
Transfusionsmedicin

21-22 OKTOBER
Kurs i händelseanalys, 
riskanalys och riskbe-
dömning
Jönköping

4-5 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Molekylärdiagnostik

12-13 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi

16-18 NOVEMBER
Höstöte i klinisk kemi
Umeå

17-19 NOVEMBER
Grundkurs i  
blodmorfologi
Falun

17 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin

19 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Arbets- och lung-
fysiologi

25-28 MAJ 2021
Infektionsveckan  
& mikrobiologiskt 
vårmöte
Uppsala

24-28 AUGUSTI 2021
IFBLS –  
världskongress
Köpenhamn

HÖSTEN 2021
Diagnostikforum

11-13 MAJ 2022
Vårmöte i patologi
Gävle

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2020

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

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 5 oktober 2020

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.



POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

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

  SARS-CoV-2

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

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

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

  Automatiserad molekylär test  
  för kvalitativ detektion av 

Diagentec_SARS-CoV-2_annonse.indd   1 29.03.2020   23:24


