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DAGS ATT NOMINERA
Årets biomedicinska analytiker  och Årets studenthandledare 2020

Efter en väldigt annorlunda sommar för oss alla kom hösten med storm-
steg. Trots att läget var ovisst för många inför semestern så hoppas jag att 
ni alla har fått några sköna sommardagar och chans till återhämtning.  
Vi avslutade våren med glädjande – mitt i allt annat – besked om ökat 

söktryck till biomedicinska 
analytikerutbildningarna, 
något vi alla har väntat på och 
nu hoppas blir en uppåtgående 
trend efter några år av nedgång. 
Vi vet att det blev ett annor-
lunda avslut för de studenter 
som examinerades i år och än 

mer så kommer höstens verksamhetsförlagda utbildning att vara. Men 
med god vilja, flexibilitet och bra samarbete mellan lärosäten, arbetsplatser 
och kollegor kommer vi möta den här hösten och ge våra studenter en 
värdefull praktik. När det här numret av Laboratoriet kommer ut har vi 
redan genomfört en nätverksträff för just studenthandledare, så håll utkik 
på webben och i tidningen för en sammanfattning av hur det gick.

DIGITALA UTBILDNINGAR OCH NÄTVERKSTRÄFFAR
Ja, IBL:s verksamhet fick också en rejäl utmaning med att ställa om från 
fysiska till digitala kurser och möten. Tack vare engagerade och kompe-
tenta styrelseledamöter, kursledare och fantastiskt flexibla medarbetare 
har vi nu laddat inför hösten och rullar ut massor av digitala kurser och 
nätverksaktiviteter. Vem vet, det kanske blir så lyckat att vi fortsätter med 
digitala aktiviteter när det passar. Det viktigaste är att kompetensutveck-
lingen aldrig stannar och att vi som individer och som profession fortsätter 
att växa i vår yrkesroll. När professionen växer så växer organisationen 
och IBL behövs för att fortsätta driva de frågor som berör vår profession.

VIKTIGA LÄRDOMAR FRÅN PANDEMIN
Pandemin har varit en viktig lärdom om hur viktigt 
det är med rätt kompetens och bra resurser inom 
labbverksamheten för att kunna klara av nationella 
utmaningar. Den har satt igång många nationella 
satsningar för att säkra kompetensförsörjningen i 
framtiden och IBL finns med för att representera 
professionen i de satsningar som görs. En sak är 
säker och det är att IBL aldrig slutar jobba för  
att vi ska bli fler och för att vi ska få till reglerade  
karriärvägar för vår profession.  

Kompetensutvecklingen får aldrig stanna

”Med god vilja, flexibilitet och bra 
samarbete mellan lärosäten, arbets-

platser och kollegor kommer vi ge våra 
studenter en värdefull praktik”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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är ytproteiner på viruset 
interagerar med ACE2 
smälter virusets och den 
mänskliga cellens membran 
samman och viruset får en 

möjlighet att ta sig in. Det har 
dock fram tills nyligen inte varit 
helt känt exakt var och i vilken 
mängd det går att hitta ACE2 i 
olika celler i kroppen.

DET CELLTYPSSPECIFIKA MÖNSTRET 
KAN STUDERAS MED IMMUN- 
HISTOKEMI
En vanlig metod för att studera 
förekomst av proteiner i olika 
celler och vävnader är immunhisto- 
kemi, som bygger på användandet 
av unika antikroppar designade för 
att binda till en viss sekvens av 
proteinet. Antikroppen detekteras 
sedan genom en färgreaktion, som 
kan studeras genom att titta på det 
färgade vävnadssnittet i mikroskop. 
De celler och strukturer som blivit 
färgade visar var proteinet finns. 
Immunhistokemi utgör stommen  
i verksamheten inom Human 
Protein Atlas-projektet vid Uppsala 
Universitet, ett storskaligt forsk-
ningsprojekt med huvudsyfte att 
kartlägga alla människans 20 000 
proteiner i alla kroppens vävnader 
och organ. Redan i ett tidigt skede 
av covid-19-pandemin fanns ett 
stort internationellt intresse kring 

ACE2, men det fanns ingen komplett 
kartläggning av enzymet hos 
människa. 

TIDIGARE STUDIER KRING  
ACE2-UTTRYCKET I MÄNNISKA HADE 
MOTSÄGELSEFULLA RESULTAT
– Vi insåg snabbt att vi redan sedan 
tidigare hade testat två bra anti-
kroppar mot ACE2 och att våra 
preliminära resultat delvis mot- 
bevisade tidigare forskning inom 
området, berättar Cecilia Lindskog, 
projektledare och platschef för 
Human Protein Atlas-projektets 
modul vid Uppsala Universitet. 
Det som framför allt förvånade 
forskargruppen var påståendet att 
ACE2 förväntas uttryckas i stor 
mängd i normal lunga, men detta 
kunde Uppsalagruppen inte alls 
bekräfta. Vid en vidare granskning 
av litteraturen visade det sig att detta 
framförallt grundade sig i att vissa 
av de gamla studierna kring ACE2 
inte presenterat proteinuttrycket på 
ett tillförlitligt sätt, eller kontrolle-
rat fynden med andra metoder.

– Det var av största vikt att göra 
en noggrann och trovärdig kart-
läggning av ACE2-uttrycket, efter- 
som många internationella initiativ 
syftar till att hitta behandlingar 
som på ett eller annat sätt påverkar 
ACE2, tillägger Cecilia.

HISTOLOGISKA TEKNIKER  
OCH IMMUNHISTOKEMI KRÄVER 
NOGGRANNHET 
Vid immunhistokemiska studier är 
det nödvändigt att utarbeta robusta 
protokoll och strikta rutiner, för att 
säkerställa att färgningen är både 
korrekt och reproducerbar. Det 
finns en rad olika processer som 
kan påverka slutresultatet. Vid 
Human Protein Atlas-projektet 
använder sig gruppen av vävnads-
arrayer, som innebär att cylindris-
ka stansar avlägsnas från de 
ursprungliga paraffininbäddade 
vävnadsblocken och förs ner i ett 
nytt mottagarblock. Denna 
teknologi gör att mer än 100 olika 
vävnadsprover kan finnas represen-
terade i ett enda paraffinblock, 
vilket underlättar för storskaliga 
studier. Vävnadsarrayerna snittas 
sedan till 4 µm tunna snitt som 
läggs på mikroskopglas, innan  
de färgas med immunhistokemi. 
Såväl tillverkningen av vävnads- 
arrayer och snittningen utgör ett 
hantverk som kräver stor nog-
grannhet för att utgångsmaterialet 
ska bli så bra som möjligt. Själva 
färgningsprocessen sker med hjälp 
av automatiserad utrustning.

– Vi har byggt upp ett noggrant 
arbetsflöde för att minimera risken 
för fel, berättar Dennis Kesti, bio- 
medicinsk analytiker och ansvarig 

Kartläggning av 

ACE2-RECEPTORN  
kan ge betydelsefulla svar  
i kampen mot covid-19

N

Covid-19-pandemin orsakad av det nya SARS-coronaviruset 2 (SARS-CoV-2) har lett till en stor 
global utmaning för såväl sjukvården som samhället. För att förstå vilka personer som är mottagliga 
för smitta och de bakomliggande mekanismerna som leder till allvarlig eller dödlig sjukdom, är det 
nödvändigt att kartlägga receptorn som viruset använder för att ta sig in i de mänskliga cellerna. 
Det nyckelprotein som framförallt tros vara involverat när SARS-CoV-2 infekterar människa är 
enzymet Angiotensin I converting enzyme 2 (ACE2) som kartlagts i en studie inom Human  
Protein Atlas-projektet. Här berättar projektmedarbetarna om sina upptäckter.
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för de immunhistokemiska färg- 
ningarna. All utrustning kontrolle-
ras och rengörs regelbundet och 
rummet där färgningarna utförs 
håller en jämn temperatur.

– Vi noterar alltid minsta 
avvikelser för att kunna felsöka  
om färgningen leder till oväntade 
resultat, säger Dennis. 

I varje färgningsomgång inklu-
deras kontrollvävnader som noga 
granskas för att säkerställa att det 
förväntade färgningsmönstret kan 
upprepas. Det behövs dessutom 
rutiner för att säkerställa att inga 
snitt, antikroppar eller reagenser 
blandas ihop.

– Varje färgningsomgång för- 
bereds alltid på samma sätt och 
alla siffror och namn måste dubbel- 
kollas. Dessutom är det av största 
vikt att alltid ha ordning och reda 
på labbet. berättar Dennis.

ACE2 UTTRYCKS ENDAST I LÅGA 
NIVÅER I LUNGA
Vid kartläggningen av ACE2 
använde sig Human Protein 
Atlas-projektet av vävnadsprover 
från 45 olika normala organ, som 
täcker in alla de vanligaste delarna 
av kroppen. Det högsta uttrycket 
hittades i tarmslemhinna, njure, 
gallblåsa, hjärtmuskelceller, manliga 

könsceller, ögon, moderkaka, 
mindre blodkärl samt gångepitel. 
Uttrycket av ACE2 var huvudsak-
ligen koncentrerat till cellens yttre 
membran, vilket överensstämmer 
med proteinets funktion. I luftvägar 
var uttrycket emellertid begränsat, 
med inget eller endast lågt uttryck 
i enstaka celler hos några få individer. 
För att vara säkra på att inget ut- 
tryck i lunga missats, gjordes en 
fördjupad kartläggning i stor 
patientkohort innehållande normala 
lungprover från 360 patienter. 
Även i detta material hittades 
ACE2-uttryck i endast två individer. 

DE IMMUNHISTOKEMISKA FYNDEN 
KAN BEKRÄFTAS MED ANDRA 
METODER
Ett sätt att bekräfta att nivåerna av 
proteinuttryck i olika organ verkar 
rimliga är att jämföra mönstret med 
andra metoder. I detta projekt 
användes en rad olika publika 
datakällor på såväl RNA- som 
proteinnivå för jämförelse, till 
exempel baserat på RNA-sekven- 
sering och masspektrometri. 
Kompletterande experiment 
gjordes dessutom med Western 
blot.

– För Western blot-analysen 

använde vi vävnadslysat från lunga, 
njure, tarm och tonsill. Resultaten 
bekräftade fynden som observerats 
med andra metoder, med avsaknad 
av band i lunga och tonsill, men 
tydliga band av förväntad storlek i 
njure och tarm, berättar Jacob 
Wakter, biomedicinsk analytiker.

Ett annat sätt att kontrollera att 
färgningen stämmer är att använda 
sig av mer än en antikropp som 
binder till olika delar av samma 
protein. Om färgningsmönstret 
från de båda antikropparna är 
likadant kan man på så sätt dra 
slutsatsen att antikropparna har 
bundit till rätt protein. Här 
färgades alla vävnader med två 
olika antikroppar, en kanin-poly-
klonal och en mus-monoklonal, 
som genererade i stort sett identiska 
färgningsmönster. 

KAN ANDRA FAKTORER FÖRKLARA 
VIRUSETS EFFEKT PÅ LUNGA?
Resultaten publicerades i en artikel 
i Molecular Systems Biology i 
slutet av sommaren och har redan 
väckt stor internationell uppmärk-
samhet. En rad forskare från såväl 
Sverige som andra länder har enga-
gerat sig för att försöka förstå om 
ACE2 kan förklara infektion och 
symptom i luftvägarna vid covid-19. 
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Det är säkerställt att lungorna ofta 
är mycket allvarligt påverkade  
hos patienter som smittats med 
SARS-CoV-2 och rester av virus-
partiklar har observerats i lungorna. 
Det är dock ännu inte känt om 
detta orsakas av att viruset tar sig 
in genom de mycket få ACE2- 
receptorer som finns i lunga, eller 
om det beror på andra orsaker. 
Det finns teorier att SARS-CoV-2- 
viruset istället tar sig in via de övre 
luftvägarna, exempelvis nässlem-
hinnan och därefter sprids vidare 
till lungorna. Det stämmer delvis 
överens med fynden som observe-
rades i denna studie, där de övre 
luftvägarna visade högre uttryck  
av ACE2 än lunga. Andra studier 
tyder på att uttrycket av ACE2 kan 
uppregleras vid en aktiv infektion 
som en del av det antivirala svaret, 
eller påverkas av andra faktorer, 
som till exempel rökning. 

FORTSATTA STUDIER PÅ PATIENT- 
MATERIAL FRÅN COVID-19-PATIENTER
Som en fortsättning planerar 
Uppsalagruppen att titta ännu mer 
fördjupat på ACE2-fynden med 
ytterligare färgningsmetoder, 
exempelvis genom att studera hur 
uttrycket av ACE2 överlappar med 
andra proteiner som kan vara av 

betydelse för infektionen. Detta 
kan göras med hjälp av immun- 
fluorescensinmärkta antikroppar, 
där flera olika våglängder kan 
kombineras i samma vävnadssnitt. 
Vidare är det intressant att under-
söka vävnadsprover från covid-19- 
patienter, för att se hur dessa skiljer 
sig från normala friska individer. 
Gruppen har inlett samarbeten med 
flera andra forskare som forskar 
kring covid-19 och redan hunnit 
tillverka såväl specialiserade väv- 
nadsarrayer som utfört immun- 
histokemiska färgningar på infek-
terade prover.

– Det är fantastiskt att se hur 
alla vill bidra och hjälpas åt med 
såväl material som kunskap för  
att försöka förstå bättre vad som 
händer vid sjukdomsförloppet, 
säger Cecilia Lindskog. 

HUMAN PROTEIN ATLAS-PROJEKTET 
KARTLÄGGER ALLA MÄNSKLIGA 
PROTEINER
Projektet har bedrivits inom ramarna 
för Human Protein Atlas-projektet, 
ett storskaligt forskningsprogram 
som initierades 2003 som ett sam- 
arbete mellan Kungliga Tekniska 
Högskolan och Uppsala Universitet. 
Målet är att kartlägga alla de 

mänskliga proteinerna i celler, 
vävnader, organ och olika typer  
av cancer, samt göra datan publikt 
tillgängligt på databasen  
www.proteinatlas.org. Den senaste 
versionen innehåller antikropps-
data från mer än 17 000 olika 
proteiner och 10 miljoner högupp-
lösta bilder färgade med immun-
histokemi eller immunfluorescens. 
All data är fri att använda för såväl 
utbildning som forskning. Human 
Protein Atlas-konsortiet finansieras 
av Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse. 

-  Systematisk immunohistokemisk 
analys användes för kartlägga det 
celltypspecifika uttrycket av ACE2 i 
mer än 150 olika mänskliga celltyper  
i 45 olika organ. 

- Analysen kombinerades med flera 
datakällor baserade på djup RNA-
sekvensering (RNA-seq), enkelcell-
RNA-sekvensering (scRNA-seq), 
masspektrometri och Western blot.

- Det högsta uttrycket hittades i tarm- 
slemhinna, njure, gallblåsa, hjärt- 
muskelceller, manliga könsceller, 
ögon, moderkaka, mindre blodkärl 
samt gångepitel.

- Uttrycket i luftvägar var mycket 
begränsat.

ACE2 i njure ACE2 i testikel ACE2 i tunntarm ACE2 i ögats bindhinna (konjunktiva)-04
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” Jag tror vi kommer att  
 behöva vaccinet åtminstone 
 i tio år framöver”

Förutom biomedicinsk analytiker 
och professor i biomedicinsk analys är 
Matti Sällberg flitigt anlitad expert i 
vaccinfrågor. Laboratoriet har träffat 
honom för att prata om vaccinut-
veckling, antikroppar och brist på 
biomedicinska analytiker.
Text: Marcus Rehnberg

et är svårt att hitta positiva saker med corona-
pandemin. Något som åtminstone vänt uppåt 
efter några års negativ trend är ansökningarna 
till biomedicinska analytikerprogrammet som 
tillsammans med flera andra vårdyrken verkar 
fått en skjuts uppåt av den pågående pandemin. 

Det påstås att ansökningssiffrorna till biomedicinska 
analytikerprogrammet ökade efter att Jochen Schütz-
deller medverkat i Expedition Robinson på SVT i 
slutet av 90-talet. Jochen, en karismatisk biomedicinsk 
analytiker med förflutet som fotomodell, kom in i 
programmet som joker och medverkade i två avsnitt 
innan han röstades ut. Två avsnitt låter kanske lite, 
men 1998 sågs ofta Expedition Robinson av över två 
miljoner tittare. Om en synlig företrädare för yrket kan 
få fler att vilja bli biomedicinska analytiker så ställs 
kanske det hoppet just nu till Matti Sällberg, biomedi-
cinsk analytiker och professor i biomedicinsk analys 
vid Karolinska Institutet.

Jochen-liknelsen tar ingen vidare fart under intervjun, 
det visar sig att Matti Sällberg inte minns honom, och 
han har inte reflekterat över sin egen eventuella effekt 
på bristen på biomedicinska analytiker.

– Jag ser bristen från mitt håll, som prefekt för 
institutionen för laboratoriemedicin är jag med i 
ledningsgruppen för universitetslaboratoriet, där det 
hela tiden påtalas att det är ett bristyrke. Jag försöker 
ju stötta liksom från KI-sidan, med ett bra samarbete 
och koppling mellan sjukhuslaboratorierna och utbild- 
ningsledningen. Så jag ser det från ett mycket mer 
praktiskt sammanhang. Att jag dyker upp på TV 
ibland, det har jag inte ens tänkt på. Men det kanske 
är så, säger Matti Sällberg.

Oavsett hur mycket det påverkar så har han i alla 
fall blivit en person som media gärna vänder sig till i 
vaccinfrågor. Journalister från både Dagens nyheter 
(DN) och Svenska dagbladet (SvD) ringer under vår 
intervju, de vill att han ska uttala sig om en artikel i 
den ansedda tidskriften The Lancet. Det har publice-
rats efterlängtade data från ryska Gamaleya Institute 
om deras arbete med att ta fram ett vaccin mot 
covid-19. Ett par veckor tidigare har president Putin 
hävdat att de tagit fram ett vaccin, Sputnik V, som  
ger hållbar immunitet och som godkänts av Rysslands 

hälsodepartement. Artikeln i The Lancet beskriver 
resultat från en fas 1-studie där vaccinet testats på 76 
personer. Matti Sällberg ber journalisterna från DN 
och SvD att återkomma senare och scrollar igenom 
artikeln.

– Där ser det mindre bra ut… där ser det bättre ut.

VAD ÄR DET DU TITTAR PÅ?
– Det är antikroppsnivåer, och de ligger i stort sett på 
samma nivå som alla andra. Det som är bra är att det 
äntligen kommit någonting att titta på. Det har varit 
ett jätteproblem just att de inte har publicerat någon-
ting. Men godkänt ett vaccin har de inte gjort, så det 
Putin säger är ju inte korrekt, det har givits ett begränsat 
godkännande. De kommer inte att börja vaccinera folk 
förrän det har gjorts fas 3-studier. Det här är fas 1 och 
de har testat det på 76 personer, det går inte att god- 
känna ett vaccin på det. Men det är som sagt jättebra 
att de har den kvalitet på sitt jobb att det kommer in i 
The Lancet. Sen tror jag att Lancet tog in det för att få 
uppmärksamhet också, just nu är det många konstiga 
arbeten som publiceras i jättefina tidskrifter.

Med alla andra menar han andra som parallellt 
utvecklar vaccin med samma teknologi –  adenovirus- 
vektor – och som alla använder spikeproteinet (corona-
viruset brukar avbildas som en grå boll med röda 
taggar, spikeproteinet är de röda taggarna) och som 
ligger ungefär lika långt fram i utvecklingen.

– Fördelen med spikeproteinet är att vi vet att det 
aktiverar så kallade neutraliserande antikroppar. 
Nackdelen är att för varje coronavirus som kommer  
så måste du framställa ett nytt. Det här funkar inte 
mot gamla SARS, och den gamla SARS-spiken funkar 
inte mot den här.

Vaccinen som bygger på spikeproteinet lär funka på 
kort sikt men inte på lång sikt, enligt Matti Sällberg. 
Det innebär att vaccinet kanske måste ges en gång om 
året.

– Men du kan inte ge de adenobaserade vaccinen  
så många gånger eftersom det bildas antikroppar mot 
adenoviruset som är budbärare, och det gör att det  
blir mycket svårare. RNA-vaccin, DNA-vaccin och 
klassiska avdödade helvirus går däremot att ge hur 
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många gånger som helst. Man bör 
ta det vaccin som erbjuds när det 
kommer, men de vaccin som görs 
nu kommer definitivt behöva fyllas 
på och vill du ha ett skydd mot 
framtida coronautbrott ska du ta 
antingen ett avdödat helvirusvaccin 
eller den typen som vi utvecklar.

VACCINERING NÄSTA ÅR
Matti Sällberg tror att riskgrupper, 
äldre och sjukvårdspersonal kommer 
att kunna vaccineras i Sverige under 
första kvartalet nästa år, och att 
resten av befolkningen kan erbjudas 
vaccin runt sommaren. Matti 
Sällbergs forskargrupp valde att satsa 
på ett DNA-vaccin som kräver ett 
mer tidskrävande förarbete. Om allt 
går som planerat kan deras vaccin 
komma ut på marknaden ungefär 
ett år senare än de adenobaserade 
vaccin som lär dyka upp först.

– Vi tar med fler bitar av viruset, 
bitar där de olika coronavirusen ser 
i princip likadana ut. Så vårt vaccin 
skulle kunna skydda mot alla de 

här tre olika virusen, plus de som 
finns hos djur nu och som even- 
tuellt hoppar över till människa i 
framtiden. Nu är det tredje gången 
som ett coronavirus hoppar över 
till människa. Det händer igen och 
igen, det är bara en tidsfråga. Jag 
tror vi kommer att behöva vaccinet 
åtminstone i tio år framöver

SÅ OM NÅGON HADE GJORT DET NI 
GÖR NU VID UTBROTTEN AV SARS 
2003 ELLER MERS 2012?
– Ja, då hade det här problemet 
varit löst. När SARS-utbrottet 
började 2003 så var det ju en jätte- 
grej. Men sedan begränsades det 
till 8 000 personer, varav 900 dog. 
Då var den infektionen borta, och 
vem skulle satsa på vaccinuteckling 
då? MERS-corona spreds i Mellan-
östern framför allt, från fladdermus 
till kamel och vidare till människa, 
men är ganska begränsad. Mot 
MERS har man ändå jobbat med 
att utveckla vaccin, men även där 

med spikeprotein. För att ta fram 
ett bredare vaccin blir det lite 
besvärligare och det krävs mer 
grundforskning.

BIOMEDICINSK ANALYTIKER OCH 
TANDLÄKARE
1984 tog Matti Sällberg examen 
som biomedicinsk analytiker, eller 
laboratorieassistent som det hette 
då, efter två och ett halvt års 
utbildning.

– Jag hade alltid tyckt det var 
intressant med labb och forskning. 
Så jag sökte det och biologlinjen 
och några andra utbildningar efter 
gymnasiet. Jag kom in och via 
praktik kom jag i kontakt med 
dåvarande Statens bakteriologiska 
laboratorium. Där jobbade jag 
1985-87 på två olika labb. På det 
andra labbet, som sysslade med 
hepatit, började jag forska. Och 
sedan, våren 1988 började jag på 
tandläkarlinjen. Då hade jag ju 
redan börjat jobba, och i och med 

att jag då var biomedicinsk analytiker 
så var det enkelt för mig att plugga 
på dagarna och jobba på kvällarna i 
och med att labbandet redan satt i 
ryggmärgen.

Biomedicinsk analytikeryrket 
kanske en del söker sig till för att  
få jobba inom vården utan att ha 
patientkontakt. Från det perspektivet 
är det en u-sväng att bli tandläkare 
och ge sig in och jobba i munnen 
på patienter. 

– Det är extremt mycket patient-
kontakt. Det är kanske den yrkes-
kategori som ser flest patienter. Men 
det är ett hantverksyrke, både labb- 
jobb och tandläkare är pillrigt och 
man jobbar med händerna vilket 
passar mig bra. Nu kan jag tycka att 
det är lite tråkigt att det är 20 år 
sedan jag jobbade som tandläkare 
på riktigt, hantverket försvinner 
lite. Men det blir som det blir, och 
jag har ändå jobbat en del som 
tandläkare och som biomedicinsk 
analytiker, så hantverksdelen har  
jag hunnit med tidigare. Senast  
jag jobbade hantverksmässigt som 

biomedicinsk analytiker var väl 
kanske 1987, innan jag började på 
käftis (tandläkarutbildningen). Men 
jag har jobbat i labbet sedan dess. 
När vi gör djurförsök till exempel, 
då är jag där och gör vissa steg. 
Dels är jag kontrollfreak, och när vi 
ska göra väldigt viktiga moment så 
är vi ett fåtal personer som gör det. 
Så att vi minimerar alla fel som en 
människa kan ställa till med.

Just djurförsök ingår i den 
prekliniska fas Matti Sällbergs 
forskargrupp på KI befinner sig  
i med sitt vaccinprojekt.

– Vi har precis börjat med infek- 
tionsförsök i iller som är mottaglig 
för SARS-cov-2. Vi har gallrat fram 
ett par vaccinkandidater som vi 
testar, och nu har vi vaccinerat  
illrar helt enkelt. Sedan ska vi ge 
dem infektionen och se vilken av 
kandidaterna som skyddar.

Förutom iller görs försök på 
mus, kanin och kanske apa innan 
utvecklingen går vidare till kliniska 
faser med tester på människor.

– Musförsök gör vi eftersom det 

”Det är tredje gången som  
ett coronavirus hoppar 

över till människa.  
Det händer igen och igen, 
det är bara en tidsfråga.”

M AT T I  S Ä L L B E R G

Matti Sällberg om fördelar och nackdelar med 
olika typer av vaccin

– Alla de här teknologierna som tas fram nu har 
för- och nackdelar. Kunde du plocka de bästa 
egenskaperna från varje så hade du det perfekta 
vaccinet.

DNA-vaccin – Stabilt och lätt att hantera, men 
svårt att administrera.

Du kan ha det i rumstemperatur i en vecka utan 
problem, men du måste skicka in till exempel en 
elektrisk puls vid injektionen. Det innebär att du 
behöver en maskin för att injicera det här.

RNA-vaccin – Lätt att administrera, men svårt  
att distribuera. 

Fördelarna är att du kan blanda  
det med lite fetter och sedan bara spruta in det  
och så funkar det. Nackdelen är att det måste  
förvaras i 80 minusgrader.

Adenovirusvektorvaccin – Lätt att administrera, 
men kan bara ges en eller två gånger.

 Har också fördelen att det bara är att spruta in, 
men du kan bara ge dem en gång.
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går att göra storskaliga försök med 
möss. Kanin gör vi för att den 
administreringsutrustning vi har 
kräver lite större muskler och vi vill 
göra exakt som vi gör i människa. 
Det kan vi göra i kanin och apa. 
För iller och mus får vi använda 
oss av utrustning som funkar för 
mindre djur. Försök på apa blir 
kanske det sista steget vi gör och 
det gör vi för att veta så säkert som 
möjligt att det vi gör faktiskt 
kommer att fungera. Apa är så 
nära människa som är möjligt, det 
finns tillräckligt stora muskler för att 
vi ska kunna ge vaccin på samma 
sätt och vi kommer att ge i en dos 
som är anpassad för apa men som 
motsvarar den för människa. Det 
är bara för att vara så säker som 

SARS
2003–2004 drabbades världen av en epidemi av ett nytt coronavirus som  
benämndes SARS (severe acute respiratory syndrome). Utbrottet orsakade 
runt 8 000 fall. Smittan uppträde först i Kina men spreds till ett flertal länder 
via resenärer. Troligen kom smittan från fladdermöss som smittade männ-
iskor via andra djurarter. Sannolikt låg uppstramning av vårdhygienåtgärder, 
ett kraftfullt internationellt smittskyddsarbete och virusets relativt låga 
smittsamhet bakom att smittspridningen upphörde. Sedan dess har inget 
nytt fall av samhällssmitta registrerats.

(Information från Folkhälsomyndigheten)

MERS
2012 upptäcktes en ny variant av coronavirus på Arabiska halvön. Viruset 
orsakar svår lunginflammation och komplikationer från andra organ, 
framförallt njursvikt. Viruset benämns MERS-coronavirus (Middle Eastern 
Respiratory Syndrome corona virus) och sjukdomen benämns mers. Sprid-
ning av viruset pågår fortfarande. Samtliga fall har haft koppling till smitta i 
länder på den Arabiska halvön även om enstaka fall även upptäckts bland 
de som haft nära kontakt med smittade som vårdats i Sydkorea, Storbritan-
nien, Frankrike och Italien. Även här tror man att det ursprungligen rör  
sig om en zoonotisk smitta då även detta virus liknar virus som finns hos  
fladdermus. Smitta kan även förekomma hos dromedarer vilket anses vara 
den troliga smittkällan. Förekomst av smitta mellan människor har påvisats, 
men i begränsad omfattning. 

CORONAPANDEMIN

”Det hade varit mycket enklare om 
man bildar antikroppar och sen 

har det, men den här infektionen 
är lite besvärligare.”

TIDIGARE UTBROTT AV CORONA-VIRUS

möjligt, annars försöker vi undvika 
djurförsök så mycket som möjligt. 
Vi använder så få vi bara kan, men 
i och med att vi gör på ett annat 
sätt än andra gör så vill vi veta att 
det faktiskt funkar.

KOMMER VI KUNNA UNDVIKA 
DJURFÖRSÖK NÅGON GÅNG?
– För vaccin? Aldrig, jag tror inte 
det. Du måste kunna ge en dos, 
vänta och se hur immunsystemet 
utvecklas, ge en dos till, se hur det 
funkar och sedan ge en infektion. 
Jag hoppas att jag har fel, men jag 
har svårt att se att det skulle kunna 
gå att göra i ett provrör.

BESVÄRLIGARE ÄN ANDRA  
VIRUSSJUKDOMAR
Själv vet han än så länge inte om 
han haft covid-19.

– Jag har ingen aning faktiskt. 
Men jag kör alltid en vit månad  
i januari och en i augusti eller 
september. Och när den är slut så 
går jag alltid och lämnar blodprov, 
och den här gången kommer jag 

testas även för antikroppar mot 
covid-19. Så jag kommer snart få 
reda på det.

Han utvecklar svaret med att 
det inte är säkert att man inte haft 
covid-19 bara för att det saknas 
antikroppar.

– Med andra virussjukdomar är 
det oftast svart och vitt, men med 
just de här luftvägsinfektionerna  
så blir det inte riktigt lika tydligt 
avtryck. Om du gör ett antikropps- 
test på något av sjukhuslabora- 
torierna och är positiv, då är det 
nära 100% sannolikhet att du har 
haft det. Men är du negativ så kan 
du ha haft det men inte utvecklat 
antikroppar, eller  
så har du haft det för ett tag sedan 
och har haft antikroppar men så 
har de hunnit sjunka under detek- 
tionsnivån. Kruxet är att flera 
saker samvarierar. Dels att en del 
inte verkar utveckla antikroppar, 
plus att en del har väldigt kort- 
variga antikroppssvar. Det hade 
varit mycket enklare om man 
bildar antikroppar och sen har  
det, men den här infektionen är 
lite besvärligare.
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Gabriella Lillsunde Larsson kommer 
att vara ansvarig för världsorgani-
sationens development comittee 
som bland annat arbetar med att 
utveckla ”Britta Karlsson Advance-
ment program”. Programmet ska 
möjliggöra professionell utveckling 
hos biomedicinska analytiker från 
låg- och medelinkomstländer. 

– Jag är även medlem i ”scienti-
fic committee” som till exempel 
arbetar med organisationens veten- 
skapliga tidskrift International 
Journal of Biomedical Laboratory 
Science (IJBLS) och att utveckla 
nätverk och rådgivande grupper  
av experter inom olika discipliner 
som har skapats inom ramen för 
IFBLS. Men till en början gäller det 
att sätta sig in i organisationens 
arbetssätt och förstås lära känna 
styrelsen. Vi är två nya i styrelsen 
den här gången och styrelsen är 
utspridd över klotet och kommer 
träffas digitalt till en början. Jag 
kommer säkerligen även arbeta 
med de vetenskapliga konferenser 
som arrangeras av IFBLS tillsam-
mans med medlemsorganisationerna. 

I övrigt hoppas jag kunna lära mig 
av de seniora styrelseledamöterna 
och ta tag i de frågor som kommer 
upp, säger Gabriella Lillsunde 
Larsson som ser fram emot att 
kombinera styrelsearbetet i IBL 
med det internationella arbetet i 
IFBLS:

– Många frågor delar vi med 
biomedicinska analytiker runt om 
i världen medan vissa skiljer sig åt 
beroende på var vi befinner oss.  
En utmaning inom internationellt 
arbete kan vara att vi behöver se 
till att alla perspektiv inkluderas. 
Förutsättningarna för biomedicin-
ska analytiker skiljer sig också åt 
runt om i världen. Här kan IFBLS 
arbeta med frågor och uppgifter som 
kan förbättra vardagen och höja 
kompetensen hos våra kollegor. 
Det är en stor fördel för mig att  
ha Anne Lindgren med i styrelsen 
som past president. Hennes erfaren- 
het kommer hjälpa mig mycket, 
inte minst i början. Jag har någon 
på nära håll som jag kan ställa alla 
nybörjarfrågor till.

Som medlem i IFBLS vetenskap-
liga kommitté har Gabriella 
Lillsunde Larsson varit med om  
att ta fram programmet till världs-
kongressen i Köpenhamn. En  
kongress som var tänkt att genom-
föras i september 2020, men som 
flyttats till slutet av augusti 2021.

– Det mesta av programmet 
ligger fast. Utifrån pandemin som 
satte käppar i hjulet för konferensen 
i år, så planeras det tillkomma ett 
spår om covid-19. Man kommer 
även öppna upp för att skicka in 
nya abstracts under hösten. Vi 
hoppas att så många som möjligt 
som hade planerat för deltagande 
2020 kommer följa med till 2021.

INTERNATIONELLT INTERNATIONELLT

ärldsorganisationen IFBLS 
har som många andra 
anpassat sig till rådande läge 
och använder sig av digitala 
verktyg för sina möten och 

genomförde lördagen 12 september 
sitt virtual General Assembly  
of Delegates där styrelsen för de 
kommande två åren valdes.

Att IBL:s vice ordförande 
Gabriella Lillsunde Larsson valdes 
in som ny styrelseledamot i IFBLS 
vid valet 12 september innebär att 
det finns två svenska medlemmar  
i toppen av organisationen de 
närmaste två åren eftersom Anne 
Lindgren varit president 2018-2020 
och nu övergår till rollen som past 

president. Alan Wainwright från 
Storbritannien valdes till ny 
president och kommer att sitta  
på den posten fram till 2022.

GABRIELLA LILLSUNDE LARSSON, 
GRATTIS TILL PLATSEN I IFBLS 
STYRELSE! DET HAR VARIT PÅ GÅNG 
ETT TAG, KÄNNS DET BRA ATT DET 
ÄNTLIGEN ÄR OFFICIELLT?
– Det känns jätteroligt att ha blivit 
nominerad och sedan också invald! 
Jag ser mycket fram emot att få 
arbeta med yrkesrelaterade inter-
nationella frågor. Jag blev nomi-
nerad av IBL via Michel Silvestri 
på försommaren. Jag har arbetat 

med internationella frågor under 
en tid i IBL:s och Vårdförbundets 
gemensamma internationella 
kommitté. Jag har även en del 
internationella forskningssamar-
beten och en hel del styrelsevana 
från IBL som nog möjliggjorde 
min nominering.

VILKA FRÅGOR SER DU FRAM EMOT 
ATT JOBBA MED?
– Jag arbetar idag både med under-
visning, klinik och forskning. Jag 
tror att mina uppdrag framöver i 
IFBLS kan spegla mitt utbild-
nings- och forskningsintresse.

Gabriella  
Lillsunde Larsson  

INVALD I IFBLS-STYRELSEN

Flaggbärare. Gabriella Lillsunde Larsson vid invigningen av IFBLS-konressen i Florens 2018.

IBL:s vice ordförande Gabriella Lillsunde Larsson har länge varit aktiv  
i internationella professionsfrågor. De närmaste två åren gör hon Anne Lindgren  

sällskap i styrelsen för världsorganisationen IFBLS.
Text: Marcus Rehnberg

Gabriella  
Lillsunde Larsson
Leg. Biomedicinsk ana-
lytiker, vice ordförande 
IBL, Docent i medicinsk 
vetenskap med inriktning 
biomedicin vid Örebro 
universitet.

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

”Jag tycker att man allmänt tar för lätt på analys- 
arbetet och vårt kvalitetsarbete för säkra analyssvar.”

– Att laboratorierna måste vara mer förberedda. Dessutom ska de som utför test 
för antikroppar vara utbildade legitimerade biomedicinska analytiker! Nu verkar 
det som det ploppat upp flera företag med antikroppstester där personerna som 
utför dessa inte har immunologisk kunskap om hur viktigt det är att analysera 
rätt. Dessutom bör vår yrkesgrupps kunskap synas mer, jag tycker att man 
allmänt tar för lätt på analysarbetet och vårt kvalitetsarbete för säkra analyssvar.

PETRA LINDBERG. 68 år, 
Jönköping
Petra utbildade sig i Malmö och till-
bringade sina yrkesaktiva år i Jönköping. 
Bland annat som adjunkt och studierektor 
på Hälsohögskolan och som laboratorie-
direktör i Region Jönköpings län.

”Upprepade försök att 
sprida rädsla hos människor även från 
välutbildade och experter som borde veta 
bättre. Hur kan kunskap användas så 
felaktigt?”

– Vi har ännu en gång sett hur sjukvårdens 
medarbetare kan ställa om på ett häpnadsväck-
ande sätt när det verkligen gäller. Osjälviskt 
och med stor lojalitet har man gjort sitt yttersta 
för att rädda liv och lindra lidande, i en om-
fattning som ingen kunde ana när vi gick in  
i 2020. Imponerande! Jag tror alla fått insikt 
om hur viktigt det är att satsa på sjukvårdens 
medarbetare, och jag hoppas det inte bara 
belönas med ett erkännande utan också med 
rejäl betalning.

Vad jag upplevde när HIV var nytt på 
1990-talet har än en gång upprepats under 
pandemin genom domedagsprofeternas ohäm-
made övertoner om hur utvecklingen kommer 
att bli. Upprepade försök att sprida rädsla hos 
människor även från välutbildade och experter 
som borde veta bättre. Hur kan kunskap an- 
vändas så felaktigt? Tur att vi haft ett kunnigt, 
samlat och eftertänksamt team på Folkhälso-
myndigheten som lett oss i rätt riktning.

Härligt att se och höra professor, och 
biomedicinsk analytiker, Matti Sällberg, i både 
radio och TV vid upprepade tillfällen. Inte bara 
som expert inom vaccintillverkning utan även 
generellt om virologi och covid-19. Det får ses 
som ett rejält kliv framåt för biomedicinska 
analytiker som en ”äkta” profession. Bara att 
fortsätta i den riktningen. Sällan har provtagning, 
tester och analyser varit i var mans/kvinnas 
mun som nu. Många har blivit medvetna om 
biomedicinska analytikers betydelse och värde  
i vårdkedjan. Att det ska till något så sorgligt 
som en pandemi för att det ska hända. 

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

”Hade vi haft färre smittade och avlidna om  
laboratorierna snabbt kunnat ställa om?”

– Att det är viktigt att säkra kompetensförsörjningen. Det måste finnas tillräckligt 
med personal för att både klara vardagen och att ställa om vid oförutsedda 
händelser. Det går inte att ha en personalstyrka anpassad bara till när allt flyter 
som det ska. Vad händer vid stora strömavbrott eller om vattnet blir otjänligt? 
Om hela datasystem hackas eller kraschar, finns det då resurser för att snabbt 
kunna ställa om till manuella metoder? Med både generalistutbildade biomedi-
cinska analytiker och specialistutbildade i tillräcklig omfattning ska man kunna 
ställa om, men kan vi det i dag? Det räcker inte med teknisk utrustning, vi måste 
ha ett inbyggt säkerhetstänk och ständigt kvalitetssäkra. Något som den biome-
dicinska analytikern behärskar och som därför är en självklar medarbetare inom 
både klinik och forskning. En stor miss under pandemin har varit bristen på 
testning vilket förklaras av otillräcklig kapacitet på laboratorierna. Hade vi haft 
färre smittade och avlidna om laboratorierna snabbare kunnat ställa om? Det 
behövs också mycket bättre samarbete mellan regionerna och nationell styrning 
som tar över vid kriser och katastrofer.

PENSIONARSPANELEN
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PENSIONÄRSPANELEN

Biomedicinsk analytikerkåren har flera år av stora pensionsavgångar 
framför sig. Förutom arbetskraft 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.
 

Vilka lärdomar kan vi dra av coronapandemin?

PENSIONÄRSPANELEN

Vi firar 25 och 
ny webbplats
Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap 
firar 25 år. Det kommer vi att uppmärksamma 
genom en rad aktiviteter senare i höst i  
samband med lanseringsfesten för IBL:s nya 
webbplats som togs i bruk tidigare i år.  
Håll utkik på webben!

Skriv om din forskning  
i Laboratoriet
IBL vill uppmärksamma och sprida forskning 
som bedrivs av biomedicinska analytiker.
Vill du berätta om din avhandling eller ett 
intressant forskningsprojekt?

Via tidningen Laboratoriet når du alla IBL:s 
medlemmar samt många arbetsplatser och 
lärosäten.

Medlemmarna läser helst vetenskapliga texter
Enligt vår enkät bland yrkesverksamma medlemmar 
läser 95% av våra medlemmar tidningen Labora-
toriet, och de allra flesta, 77%, svarar att de helst 
läser vetenskapliga artiklar.

Hör av dig till laboratoriet@ibl-inst.se och 
berätta om vad du vill dela med dig av. 
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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
lleg. biomedicinsk analytiker, för-
bundsombudsman och ansvarig
för biomedicinska analytikerfrå-
gor på Vårdförbundet

Foto: Lasse Bengtsson

ULRIKA JOHANSSON
leg. biomedicinsk analytiker 
med specialistfunktion

ETIK ETIK
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UTÖKAD PROVTAGNING
Under våren och fram till sommaren 
höjdes röster för en utökad prov-
tagning för pågående covid-19-in-
fektion. Oavsett behov fick frågan 
signalpolitiskt värde. Att fler tester 
krävde personal med rätt kompe-
tens kom inte upp till någon större 
diskussion, inte heller hur en 
utökad testning skulle påverka 

andra verksamheter inom hälso- 
och sjukvården eller om det ens 
var möjligt att utföra testningen 
och samtidigt följa hälso- och 
sjukvårdslagen (3 kap. 1§): ”Målet 
med hälso- och sjukvården är en god 
hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen.” Där och  
då satte rikspolitiken prioriteringen, 
där och då började också semester-
perioden.

Jag blev tillfrågad om att bli 
processledare för den utökade 
provtagningen (för priogrupp 3 
och 4) i regionen. Då visste jag  
att det som varit självklart innan 
pandemin inte längre var det.  
Jag visste också att var det någon 
gång mina kunskaper som bio- 
medicinsk analytiker skulle 
komma till nytta var det nu. 

I mars skrev jag i en artikel om pandemietik (Laboratoriet 2/2020) att en  
pandemisituation kan tvinga fram prioriteringar som är mer kontroversiella än de som  

görs varje dag inom svensk hälso- och sjukvård. Inte visste jag där och då att jag själv skulle  
stå tre månader senare och göra etiska ställningstaganden framtvingade av pandemin.

Text: Åsa Gyberg-Karlsson

EGENPROVTAGNING
 – vilka anledningar är etiskt försvarbara?
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EGENPROVTAGNING
Så stod vi där i mitten av juni, och 
vägde mellan konsekvenserna av 
att hälso- och sjukvårdpersonal 
skulle ägna sig åt provtagning 
istället för patienter i direkt behov 
av vård och konsekvensen av att 
provtagning skulle utföras av en 
icke hälso- och sjukvårdsutbildad 
person. Vi vägde mellan att en 
uttröttad personal fick skjuta på 
sina semestrar och att låta dem 
med covid-19-symtom utföra prov-
tagning på sig själva. Där och då 
var egenprovtagning det enda 
rimliga. Personalen behövde 
prioriteras för patienterna med 
störst behov. Där och då fick vi 
sänka kraven på kvaliteten vid 
provtagning.

Genom min yrkeskunskap 
kunde jag, i så stor utsträckning 
som möjligt, ta ansvar för den 
preanalytiska processen innan 
proven anlände till laboratoriet. 
Jag hade som mål att, i enlighet 
med vår yrkesetiska kod, säkerställa 
att laboratorietjänsterna utfördes 
med respekt för regionens invånare. 
Till min hjälp hade jag tre om-
vårdnadsutvecklare tillika sjuk- 

ETIK

■ DISKUSSIONSFRÅGOR 
• Riskerar allmänheten att få minskat förtroende för analys och analyssvar om det 

uppstår problem vid egenprovtagning?

• Vilka prover och vilken typ av provtagning är acceptabla att ha egenprovtagning till?

• Förstår man vad svar innebär och fångar man upp individer som kan bli mycket 
oroliga och eventuellt får ångest vid besked?

• Hur viktiga är biomedicinska analytiker i en sådan här typ av process?

• Vad har biomedicinska analytiker för kompetens att bidra med?

• Är det rätt att vården ej blir på lika villkor? (i och med att alla ej har E-legitimation)

• När en person tar hjälp av anhörig vid provtagning, vem har ansvar om hen skadas 
(hen själv, den anhöriga, regionen som möjliggjort provtagningen)?

• Hur kan man arbeta med kärnproblemet, det vill säga personalbristen? 
– Kan man som profession påverka detta problem, och i så fall hur?

Berätta för oss om era 
tankar och diskussioner 
utifrån frågorna.

Hör av er till  
laboratoriet@ibl-inst.se

sonal skulle få ägna sig åt att bevaka 
svar istället för att ta emot patienter.

Ställningstagandet blev att 
erbjudandet om egenprovtagning 
krävde att invånaren hade e-legi- 
timation, och konsekvensen blev 
att en del uteslöts och inte fick 
vård på lika villkor, just då. Sam- 
tidigt slapp vårdcentralerna ta 
resurser från sin verksamhet, 
patienter med andra behov trängdes 
inte undan. Det är också viktigt 
att notera att om provtagning för 
pågående covid-19 skulle anses 
medicinskt motiverad, blir individen 
provtagen med eller utan e-legiti-
mation.

PERSONALFÖRSÖRJNING
Det blir tydligt att flera av de 
etiska ställningstagande vi fick 
göra grundar sig i beslut som 
krävde personalresurser, samtidigt 

som det rådde brist på personal. 
Det rådde inte enbart brist på 
personal som kunde utföra prov-
tagningen, utan även på personal 
(biomedicinska analytiker) som 
kunde analysera proverna och tolka 
provsvaren. I Västra Götaland blev 
arbetsmiljön och arbetsbelastningen 
på laboratoriet som tog emot 
testerna ohållbar då provtagning-
arna plötsligt utökades. Om 
mängden prov blir så stor att 
prioriteringar måste göras, vilka 
avväganden ska tas hänsyn till då? 
Vad blir konsekvenserna av att 
patienten inte får sitt provsvar 
jämfört med konsekvensen av en 
personal som inte orkar mer?

Om det är så att det just är brist 
på legitimerad personal som gjort 
att flera regioner har valt egen-
provtagning, med krav på e-legiti-
mation, som väg för att klara av 
den utökade provtagningen av 

pågående covid-19, blir det tydligt 
att möjligheten till jämlik vård är 
en fråga om personalförsörjning.

Flera regioner har också valt 
egenprovtagning vid misstanke om 
pågående infektion med covid-19. 
En typ av provtagning som i 
vanliga fall utförs av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Är det då alltid 
fel att låta patienter ta större 
ansvar för sin egen provtagning? 
Att låta patienten bli medskapare i 
sin egen vård är en viktig del när vi 
pratar personcentrerad vård. Men 
då ska detta ske genom medvetna 
beslut, inte för att det är brist på 
hälso- och sjukvårdspersonal. Det 
ska ske genom ett beslut byggt på 
etisk analys och riskbedömning 
där individens behov och förmågor 
står i centrum, inte där det centrala 
är att vinna snabba poänger. Likväl 
där och då som nu.

”Där och då var egenprovtagning  
det enda rimliga. Där och då  

fick vi sänka kraven på kvaliteten  
vid provtagning.”

ETIK

sköterskor. Jag vågar påstå att våra 
kompetenser spelade roll, både för 
dem som utför egenprovtagningen 
och för dem som arbetar direkt med 
egenprovtagningen. För, som det 
står i den yrkesetiska koden, hela 
den analytiska processen från prov- 
tagning till provsvar. På så vis skulle 
det gå att säga att vilka kompetenser 
som väljs ut i ett arbete som rör 
patienter (även om de tar proverna 
på sig själva), faktiskt kan få etisk 
betydelse.

PROVTAGNING PÅ BARN
Att låta en oerfaren, ej sjukvårds-
utbildad person, ta prov på sig 
själv var ett ställningstagande. 
Skulle vi också göra det möjligt att 
en icke sjukvårdsutbildad person 
skulle provta en annan person? 
Vem är då ansvarig om skada sker 
vid provtagning, den som utför 
provtagningen eller sjukvården 
som erbjuder denna typ av prov-
tagning som ett alternativ? 

Det blev extra viktigt att tänka 
igenom frågan då barn är inblan-
dade eftersom de räknas som 
särskilt utsatta. Här skulle det gå 
att argumentera för vårdnadshava-
rens rätt att vara delaktig och ha 
inflytande över sitt barns vård och 
därmed själv få välja att provta sitt 
barn eller inte. Men ges tillräcklig 
information om hur en provtag-
ning ska utföras och vilka risker 
det innebär för att vårdnadshavaren 
ska kunna göra ett informerat val? 
Och hur ska barnets egen vilja 
säkerställas?

Ett barn skulle kunna behöva 
hållas fast. Det har, framför allt i 
Danmark, pågått en diskussion 
om tvång vid somatisk vård: ”Så 
må vi holde dig fast – debat om 
tvang i somatikken”. Här frågar sig 

Det etiske råd (Danmarks motsva-
righet till Statens medicinsk-etiska 
råd) bland annat om tvång alltid 
är förenligt med barnets bästa. De 
menar att tvång i så stor utsträck-
ning som möjligt bör undvikas. 
Detta styrker att prov på (yngre) 
barn enbart bör tas om det verkligen 
är medicinskt motiverat och då av 
erfaren personal.

Risken med att en oerfaren, ej 
sjukvårdsutbildad person tog prov 
på barnet vägdes mot risken att 
provtagning inte gjordes alls (inom 
ramen för egenprovtagning). Vi 
kom fram till att då erbjudandet 
gäller egenprovtagning, alltså inte 
att provtagning utförd på individ 
av annan, ska åldersgräns sättas så 
att inte vårdnadshavare (eller 
annan) blir den som i realiteten 
provtar barnet. Andra regioner 
gjorde andra bedömningar. 

VÅRD PÅ LIKA VILLKOR
Där och då, i slutet av en intensiv 
vår och början på en semesterpe-
riod, tvingades vi göra ett ställ-
ningstagande som gick emot inte 
bara etiska principer, utan också 
hälso- och sjukvårdslagen. Vi fick 
göra avkall på ”vård på lika villkor 
för hela befolkningen”. För att den 
utökade provtagningen inte skulle 
innebära att resurser togs från vård- 
centralerna behövdes ett system 
där de med symtom för covid-19 
kunde boka tid för provtagning 
själva. Att ge dem med e-legitima-
tion möjlighet att boka tid till 
egenprovtagning vägdes mot att 
telefontider för patienter med behov 
av rådgivning skulle användes för 
att boka tid för provtagning. Att de 
med e-legitimation kunde ta ansvar 
för att läsa sitt eget provsvar vägdes 
mot att legitimerad sjukvårdsper-
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MEDLEMSINFORMATION

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

ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2020
Varje år delar IBL ut utmärkelsen ”Årets biomedicinska 
analytiker” till en person som är värd att uppmärksammas 
för sina arbetsinsatser. Det kan vara något som är till 
nytta för patienter, på arbetsplatsen eller inom forskning. 
Det kan också vara något som är till nytta för professionen 
eller som du själv har glädje av.

ÅRETS STUDENTHANDLEDARE 2020
Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma den som 
introducerar studenter till deras kommande verksam-
hetsområde i den verksamhetsförlagda utbildningen 
och samtidigt inspirerar och stimulerar dem. Du som  
är student och medlem i IBL kan nominera en eller 
flera av dina VFU-handledare.

NOMINERA SENAST 15 DECEMBER
Läs mer om hur du nominerar på IBL:s webbplats,  
och skicka din nominering till kansli@ibl-inst.se  
senast 15 december 2020.

Susanne Olsson,  
Årets studenthandledare 2019

Susanne och Camilla utsågs förra året,  

VILKA BLIR DET I ÅR?
Susanne Olsson utsågs till Årets studenthand-
ledare 2019 och Camilla Linder blev Årets 
biomedicinska analytiker 2019.
 Intervjuer med 2019 års mottagare av  
utmärkelserna finns på IBL:s webbplats  
och Laboratoriet nr 2/2020.

Camilla Linder,  
Årets biomedicinska  

analytiker 2019

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.

Motioner ska vara inlämnade till IBL:s 
kansli senast 31 december för att behandlas 
vid närmast följande årsmöte. Styrelsen 
bilägger sitt yttrande till motionen som sedan 
behandlas av årsmötet.

Motioner lämnas via epost till:  
kansli@ibl-inst.se eller skickas via brev till:

 Institutet för  
 biomedicinsk laboratorievetenskap
 c/o Qnutpunkten
 Svartmangatan 16 a
 111 29 Stockholm

Lämna in motioner till  

IBL:S ÅRSMÖTE  
senast 31 december 2020 Ett kraftpaket

GCMS-TQ 8050 NX trippel-kvadrupol kombinerar 
kraften hos vår världsledande GC med en helt  
nydesignad MS-detektor. Resultatet är ett banbry-
tande kraftpaket med oöverträffad känslighet som 
når detektionsgränser ner till femtogram-nivåer  
och därunder. 
 
NX-seriens enastående prestanda  
Inkluderar bl a exakt flödes och temperatur- 
styrning samt tidsövervakade underhållsprocedurer 
 
Flexibilitet med en mängd olika tillbehör 
Så att du kan anpassa instrumentet efter dina 
behov och inte tvärtom 
 

www.shimadzu.se/coupling-powers

Bekvämt och enkelt byte av kolonn och  
förbrukningsdelar 
Verktygsfritt injektorunderhåll i kombination med 
den inbyggda LED-lampan i ugnen gör att jobbet 
går lysande! 
 
GCMS-TQ 8050 NX kompletterar Shimadzus  
NX-familj. Nexis GC-2030 finns i kombination  
med MS-kvadupolerna TQ-8050, TQ-8040 och  
QP-2020. Shimadzus NX-serie har avancerade 
GCMS-lösningar för alla analytiska utmaningar.

Shimadzu_Laboratoriet_102020.qxp_202x267  22.07.20  14:44  Seite 1



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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VILKA ÄMNEN KAN VI FÖRVÄNTA OSS ATT FÅ LÄSA OM?
– Först och främst kommer jag att ta upp ämnet som 
alla redan pratar om - corona. Hur studierna påverkas 
och hur det känns när allt är på distans. Dessutom vill 
jag diskutera hur det är att sommarjobba inom yrket 
jämfört med VFU. Förutom det flera andra ämnen, men 
man ska ju inte avslöja allt från första början, eller hur?

DU SITTER MED I UTBILDNINGSRÅDET PÅ UNIVER- 
SITETET OCH ÄR AKTIV I STUDENTKÅREN. KOMMER  
DEN TYPEN AV ENGAGEMANG NATURLIGT FÖR DIG?
– Jag skulle vilja säga att det kommer väldigt naturligt 
för mig, ja. Det går att påstå att utbildningsråd och att 
vara aktiv inom det studiesociala är två helt olika saker, 
och det stämmer. Samtidigt så känner jag att jag kan 
hjälpa studenter på flera olika sätt. Både med deras 
utbildning och frågetecken som uppkommer på den 
fronten, och genom att uppmuntra till att knyta nya 
kontakter.

VARFÖR BLEV DET BIOMEDICINSK ANALYTIKER- 
PROGRAMMET FÖR DIG?
– Det började för väldigt länge sedan när jag som liten 
började kolla på Sherlock Holmes som sedan följdes av 
flera medicinska och kriminaltekniska TV-serier. Jag 
tyckte alltid att det var fruktansvärt fascinerande hur de 
kunde analysera minsta möjliga upphittade spår och 
få fram så mycket viktig information. Det är därifrån 
jag hamnade på laboratoriemedicin- och forensiker-
spåret. Relativt skilda ämnen som ändå har så mycket 
gemensamt. Själva yrket biomedicinsk analytiker hörde 
jag nog inte talas om förrän jag faktiskt skulle söka en 
utbildning som passade in på vägen jag ville ta. Jag 
pluggade Criminology and Forensic Studies i England, 
men hade bestämt mig för att komma tillbaka hem 
till Sverige och fortsätta på ett liknande spår. 

FEM FRÅGOR TILL  
Magda Niewolik

Blivande forensiker? Sherlock Holmes fick in  

Magda Niewolik på biomedicinsk analytikerbanan.

RELATIVT MÅNGA AVBRYTER UTBILDNINGEN, HAR DET 
KÄNTS RÄTT HELA VÄGEN FÖR DIG?
– För min del har det känts rätt hela vägen och det 
gör det fortfarande, tack och lov. Visst stöter man 
ibland på en riktigt tuff kurs och börjar fundera på 
om det faktiskt är rätt, men så inser jag att andra 
känner likadant och då hjälps vi åt för att klara av  
det. Men jag kan förstå varför vissa väljer att avbryta 
utbildningen, speciellt om man inte riktigt undersökt 
ämnet och programmet och efter ett tag inser att det 
man föreställt sig inte stämmer överens med vad 
utbildningen faktiskt är. Den som då väljer att hoppa 
av ska inte känna sig dålig. I slutändan är det ett val 
utifrån vad som känns rätt, och det är det viktigaste.

HAR DU NÅGON PLAN FÖR KARRIÄREN EFTER EXAMEN? 
Jag börjar misstänka att jag har alldeles för många 
idéer och planer, haha. Det finns ju så många val-
möjligheter! Den högst prioriterade planen är nog 
att söka in på masterprogrammet ”Forensic Science” 
i Uppsala, och se vart det tar mig. Annars har jag 
fastnat väldigt mycket för klinisk kemi, hematologi 
och liknande ämnen. Så, vare sig det blir på rutinlabb, 
rättsmedicin eller NFC, kommer jag sträva efter att 
jobba med just något i den riktningen.

Laboratoriets  
nya  

studerandekrönikör!

LÄS Magda Niewoliks första krönika på nästa uppslag! 



LABORATORIET  Nr 4 • 202028

med. Oavsett om det är en kurs-
kamrat som läser samma sak, eller 
om det är någon från årskursen 
över eller under. Och jag vet 
många som känner likadant – att 
ha någon att plugga med kan 
verkligen förändra och förbättra 
ens prestation och resultat. 

VIKTIGA KONTAKTER PÅ UNIVERSITETET
Som en del av insparkskommittén 
för nya studenter på mitt universitet, 
har jag väldigt tydligt märkt hur 
glada och tacksamma de är över att 
någonting är som normalt. Att det 
inte blivit inställt, som allt annat. Att 
de får en chans att träffa nya männi- 
skor på riktigt och knyta kontakter 
som, i längden, gör studierna så 
mycket enklare. Kontakter på univer- 
sitet kan även vara anledningen till 

varför man stannar kvar på utbild-
ningen. Självklart ska man studera 
det man vill och välja karriär utifrån 
vad man själv känner, men att ha 
medmänniskor vid sin sida när 
skolan känns tuff är en enorm lätt- 
nad. Jag har själv ibland velat om 
detta egentligen är något för mig. 
Det har varit ett flertal tillfällen där 
jag ställts inför en svår och krävande 
kurs, men när jag såg mig omkring 
och såg att alla andra är i samma 
båt och är villiga att hjälpas åt, 
kändes allt betydligt bättre. 

Att många hoppar av utbild-
ningen är ett problem som tyvärr 
alltid är aktuellt. Risken att det blir 
ännu mer avhopp i år finns, och 
det är upp till både skolan men 
även äldrekursare som mig själv  
att söka kontakt med de nya, eller 

28
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u sitter jag här igen, hemma 
vid skrivbordet med kaffe-
koppen i ena handen efter 
att ha rullat ur sängen fem 
minuter innan. Inget smink 

och håret uppsatt. Eventuellt en 
finare tröja på, annars är det mjukis- 
kläder som gäller. Ännu en digital 
föreläsning där knappast någon har 
sin kamera på och det enda som 
hörs är föreläsaren. Det är detta som 
studierna har blivit. Inget prasslande 
eller viskande i föreläsningssalen, 
inget skrattande som fyller korri-
dorerna på rasterna, ingen att tävla 
om sittplatser under lunchen med. 

Distansstudier har varit en om- 
växling som väckt både positiva och 
negativa känslor. Det finns en ny 
sorts frihet i att kunna bestämma 
själv när och var man vill lyssna på 
föreläsningarna och plugga. Allt 
man gör är på sina egna villkor – på 
gott och ont. Förutsättningen är ju 
ändå att man har tillräckligt med 
självdisciplin och motivation till att 
göra allt detta själv, till att faktiskt 
gå upp i tid och faktiskt sätta sig 
med plugget åtminstone några 
timmar per dag. Jag känner mig 

inte ”tvungen” att göra saker just 
nu och då längre, vilket har markant 
ökat risken för prokrastination. Ju 
längre tid som passerar, desto mindre 
motivation finns kvar. Utan att vara 
för dramatisk, så 
känns det nästan 
lite hopplöst 
ibland. Fokuset 
försvinner väldigt 
fort om man inte 
håller tag i det. 
Samtidigt känns allt väldigt 
instängt, vilket det absolut är, i alla 
fall för min del. Den dagliga dosen 
av socialt liv försvinner till viss del, 
även om man försöker träffas eller 
plugga tillsammans online. Men 
det är ju inte samma sak, och det 
tror jag de flesta börjat känna av 
mer och mer. 

VI ÄR LYCKLIGT LOTTADE
Jag har precis börjat termin fem, 
alltså slutspurten av utbildningen. 
Under de två studieåren har jag 
lärt känna många människor och 
hittat vänner för livet. Det är främst 
tack vare dem, och faktumet att 
jag engagerat mig i studentkåren, 

som jag inte upplevt omväxlingen 
till distansstudier vara så hemsk som 
jag hört andra säga. Det finns alltid 
någon man kan ringa för att plugga, 
småsnacka med eller till och med 

träffas någon-
stans. Jag är så 
tacksam för det, 
samtidigt som 
jag börjar tänka 
på alla de stu- 
denter som på- 

börjar sina utbildningar nu, mitt 
under en härjande pandemi. Jag vill 
ändå påstå att vi är lyckligt lottade 
här i Sverige, eftersom vardagen 
ändå känns relativt normal. 

Visst, många av Sveriges lärosäten 
har återgått till undervisning på 
campus, men andra har istället 
bestämt sig för att hålla allt digitalt. 
Och ett av problemen som många 
verkar uppleva är att det blir be- 
tydligt svårare att knyta kontakter 
med klasskamrater. En stor del av 
att plugga på universitet är ju ändå 
alla man får träffa. Det ser säkert 
väldigt annorlunda ut för många, 
men för min del är det supervik-
tigt att ha någon att kunna plugga 

Laboratoriets studerandekrönikör Magda 
Niewolik studerar femte terminen på biome-
dicinsk analytikerprogrammet vid Göteborgs 
universitet.

”Det är värt det för alla människor 
man träffat. Det är värt det för alla 

tårar och alla skrattanfall.”

• En komplett lösning för diagnostik av de 
vanligaste luftvägssjukdomarna under

• vintersäsongen• 
• För detektion av de 4 luftvägspatogenerna: 

COVID-19, Influensa A, Influensa B och RSV• 
• Ett test för laboratorier med olika volymer 

av prover (batch eller random access 
testning)• 

•         Provtagningskontroll för att förhindra   
           falskt negativa resultat

Kontakta oss för mer information!

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

1 Test- 4 Targets 

RESP-4
COVID-19, Influensa A, 

Influensa B och RSV 

Snart tillgänglig!*

*Produkter under utveckling

RESP-4* för
Amplidiag® Easy

Batch testning

RESP-4* för 
Novodiag® 

Random access testning

N

Tufft och ensamt 
– men värt det

Text: Magda Niewolik

hjälpa dem och ge dem verktyg för 
att knyta dessa kontakter själva.

Så visst, distansstudier kan 
kännas tuffa, ensamma och som 
om ingen motivation finns kvar. 
Men det är värt det. Det är värt 
det för känslan att man kommer 
kunna hjälpa människor i fram- 
tiden. Det är värt det för alla 
människor man träffat. Det är värt 
det för alla tårar och alla skrattan-
fall. Det är värt alla dessa känslor, 
och så mycket mer.
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SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI 

På gång från sektionen: 

KURS I NUKLEARMEDICIN

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
S

SKKT

IBL:s sektion för klinisk fysiologi planerar för en digital 2-dagarskurs i nuklearmedicin. Kursen 
kommer att genomföras i början av 2021 och ges i samarbete med IBL och Bild och Funktion, 
Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin vid Skånes universitetssjukshus i Lund/Malmö.

Håll utkik på vår sektionssida på www.ibl-inst.se för mer information och anmälan som  
öppnar inom kort.

Kontakta gärna sektionen om du har frågor eller förslag på aktiviteter: 
kliniskfysiologi.ibl@gmail.com

SEKTIONEN FÖR KLINISK KEMI OCH TRANSFUSIONSMEDICIN (SKKT)

Höstmötet i klinisk kemi blir ett vårmöte igen

TRE MEDLEMMAR FÅR DELTAGARAVGIFTEN BETALD
Styrelsen för SKKT vill påminna om att möjligheten att få deltagaravgiften betald gäller även för det 
nya vårmötesdatumet.

Erbjudande gäller för tre medlemmar som får sin deltagaravgift på 3 500 kronor (vid tidig anmälan) 
betald. Först till kvarn gäller, så mejla din intresseanmälan till ewa.gronwall@hotmail.com så snart  
som möjligt.

VÅRMÖTE I
KLINISK KEMI 2021

Vårmötet i klinisk kemi som skulle hållits i Umeå i maj 2020 flyttades först till 
hösten på grund av den pågående pandemin. Nu flyttas mötet ännu en gång 
av samma anledning. Nytt planerat datum är 25-27 maj 2021. All information 
kommer att presenteras på webbplatsen www.klinkem2021.se

KVALITETSNÄTVERKET
Digital nätverksträff 10 november
Nätverksträffen genomförs i samband med Kvalitetskurs 2 för kvalitets-
samordnare. Kursen och nätverksträffen är fristående från varandra, 
deltagande på kursen krävs inte för att få delta på nätverksträffen.
Läs mer och anmäl dig på www.ibl-inst.se

IBL:S NÄTVERK FÖR CHEFER
Chefsdag i december (digitalt möte via Zoom)
Detaljer och anmälan på www.ibl-inst.se inom kort.

ENTREPRENÖRSNÄTVERKET
Introduktionsträff i Stockholm
IBL:s senaste nätverkstillskott planerar för en (fysisk) introduktionsträff  
i Stockholm under hösten. Träffen genomförs vecka 44 eller 45, besök 
www.ibl-inst.se för aktuell information.

Många nätverksaktiviteter på gång
IBL:s olika nätverk finns till för att våra medlemmar ska kunna möta och utbyta erfarenheter  

med andra biomedicinska analytiker med liknande roller och intressen.
Hör av dig till kansli@ibl-inst.se för att ansluta dig till något av våra nätverk.

HANDLEDARNÄTVERKET
Nätverket för biomedicinska 
analytiker som handleder 
studenter under verksam-
hetsförlagd utbildning 
genomförde en digital 
nätverksträff 24 september.
16 studenthandledare  
deltog under ledning av  
Maysae Quttineh och  
Jorge Hernandez.
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KURS I HÄNDELSEANALYS,  
RISKANALYS OCH RISKBEDÖMNING
Utbildningen är till för dig som vill bli analysledare för riskanalyser 
och händelseanalyser.

Kursen belyser systemsyn och individsyn, MTO-perspektiv, 
samband mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö. Metoden för 
riskanalys är inspirerad av metoden Healthcare Failure Mode and 
Effect Analysis (HFMEA). Metoden för händelseanalys är inspire-
rad av Root Cause Analysis (RCA) och du får utbildning i hur 
man arbetar sig genom verktyget för att förbättra verksamheten.

KURSLEDARE  Gisela Helenius

DATUM  16-17 november

PRIS  4 300 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 300 KR

KURSER KURSER

KVALITETSKURS 2  
FÖR KVALITETSANSVARIGA
IBL:s kvalitetskurser för kvalitetssamordnare och kvalitetsansvariga 
innehåller tolkning av standarder (främst ISO 15189 och ISO 17025) och 
arbetssätt för att uppfylla kraven. Sakkunniga föreläsare kommer att 
genom teori och reflektioner ge fördjupad kunskap inom olika områden. 
Kursen är fristående och förutsätter inte att du har gått kvalitetskurs 1.

Temat för kursen är det systematiska patientsäkerhetsarbetet:
Hantering av synpunkter, förbättringsförslag och klagomål. Att jobba 

med ständiga förbättringar, identifiering och styrning av avvikelser, 
korrigerande åtgärder och förebyggande åtgärder samt workshop i intern 
revision.

KURSLEDARE  Maysae Quttineh

DATUM  9-10 november

PRIS  4 300 KR.

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 300 KR

KURS I MOLEKYLÄRPATOLOGI
Molekylärdiagnostik inom patologi. Kursen tar upp teknik, tolkning och kliniskt sammanhang.  
Kursen genomförs via Zoom under fyra eftermiddagar i november.

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

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

KURSLEDARE  Karin Ohlander och

Christina Andersson

DATUM  17-19 november 2020

PLATS  Falun

PRIS  9 800 KR.

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  8 800 KR

KURSINNEHÅLL
• Grundläggande teoretisk introduktion till 

molekylärpatologi
• Tekniköversikt för PCR-baserade metoder  

och ISH
• Tolkning av resultat och svarsrutiner
• Validering och kvalitetssäkring
• Molekylär patologi i olika tumörsjukdomar
• Studiebesök och grupparbeten

DATUM
Kursen genomförs på distans och är uppdelad på 
fyra eftermiddagspass.
• Modul 1 – 5 november, kl 13.00-16.30
• Modul 2 – 12 november, kl 13.00-16.30
• Modul 3 – 19 november, kl 13.00-16.30
• Modul 4 – 26 november, kl 13.00-16.30

KURSLEDARE  Gisela Helenius

PRIS  4 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 800 KR

Kommande 
kurser
VÅREN 2021
KURS I NUKLEARMEDICIN
Kursen genomförs digitalt

KURS I FLÖDESCYTOMETRI*
Stockholm

GRUNDLÄGGANDE  
SVAMPDIAGNOSTIK*

Stockholm

9-11 FEBRUARI 2021
Fortsättningskurs  
Blodmorfologi
Falun

23-25 MARS 2021
Grundkurs Blodmorfologi
Falun

*Kurser som flyttats på grund 
av coronapandemin. Om du 
redan anmält dig till någon av 
dessa kurser behåller du din 
plats och behöver inte anmäla 
dig igen.

DISTANS- 
UTBILDNING  
VIA ZOOM

Besök  
www.ibl-inst.se  för utförligare program samt  anmälan till kurserna.



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.

4 NOVEMBER
Equalis, digital 
utbildningsdag
Molekylärdiagnostik

5 – 26 NOVEMBER
Kurs i molekylär- 
patologi
Distansutbildning

9 – 10 NOVEMBER
Kvalitetskurs 2 för 
kvalitetsansvariga
Digital utbildning

10 NOVEMBER
IBL:s kvalitetsnätverk
Digital nätverksträff

10 NOVEMBER
Equalis, digital 
utbildningsdag
Allmän klinisk kemi

16 – 17 NOVEMBER
Kurs i händelseanalys, 
riskanalys och risk- 
bedömning
Digital utbildning

17 – 19 NOVEMBER
Grundkurs i blod- 
morfologi
Falun

17 NOVEMBER
Equalis, digital 
utbildningsdag
Nuklearmedicin

19 NOVEMBER
Equalis, digital 
utbildningsdag
Arbets- och lung-
fysiologi

9 – 11 FEBRUARI 2021
Fortsättningskurs 
Blodmorfologi
Falun

23 – 25 MARS 2021
Grundkurs  
Blodmorfologi
Falun

25 – 27 MAJ 2021
Vårnöte i klinisk kemi

25 – 28 MAJ 2021
Infektionsveckan & 
mikrobiologiskt 
vårmöte
Uppsala

VÅREN 2021
Kurs i flödescytometri
Stockholm

VÅREN 2021
Grundläggande 
svampdiagnostik
Stockholm

24 – 28 AUGUSTI 2021
IFBLS – världs- 
kongress
Köpenhamn

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 7 december 2020



POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

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

  SARS-CoV-2

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

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

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

  Automatiserad molekylär test  
  för kvalitativ detektion av 
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