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Slutet på året närmar sig och vi blickar alla mot ett mindre utmanande 
2021. Pandemin har satt oss i en svår situation och det är kanske särskilt 
utmanande för en liten organisation som IBL. Det var viktigt att finna den 
inre styrkan och välja nya vägar som stärker oss. Som ordförande är jag 

väldigt stolt över det organisa-
tionen åstadkommit trots att 
inget av det som var planerat 
för 2020 kunde genomföras. 

     I år har många av oss varit 
aktiva i debatten som professio-

nens röst i samhället. IBL har agerat på farhågor våra medlemmar haft 
och efterfrågat agerande från myndigheter och politiker. Tillsammans 
med att många synts i media innebär det att betydligt fler i samhället nu 
känner till vilka vi biomedicinska analytiker är och vår roll för säker 
diagnostik. Vi ska aldrig sluta använda vår röst, den behövs! 
 Efter vår digitala omställning lyckades vi genomföra två nätverksträffar 
och tre kurser. Att mötas digitalt har många fördelar då vi faktiskt slipper 
resa långt men ändå får det vi behöver – kompetensutveckling. Kurserna 
har varit en möjlighet till att stanna upp, reflektera och samla nya krafter 
för det fortsatta arbetet. IBL kommer fortsätta stärka den digitala strategin 
för att tillvarata kraften hos människor som vill göra skillnad och kreati-
viteten i den kunskapsutveckling som pågår.
 Höjdpunkten under hösten var att få möta våra medlemmar, att få 
ställa frågor och ta emot svar, att få lyssna till alla sorters erfarenheter, 
fånga ord och ögonblick i farten. Den drivkraft och kompetens vår 
profession har ger mig en massa god energi i det fortsatta arbetet. Jag är 
oerhört stolt över hur många som inte lät pandemin vara ett hinder för 
att våra studenter – och blivande kollegor – ska få möjligheten att 
genomföra den viktigaste delen av utbildningen. Stort tack till alla er 
som handlett studenterna under dessa väldigt unika förhållanden.
 Studenter – ta tillfället i akt och nominera den 
där eldsjäl som gjorde din VFU till den bästa  
upplevelsen till Årets studenthandledare 2020.
 Jag vill även uppmuntra er yrkesverksamma att 
lyfta en kollega som gör det lilla extra och nominera 
hen till Årets biomedicinska analytiker 2020.  
Fram till den 31 december kan du som är medlem 
nominera en kollega till denna ärofyllda utmärkelse. 
Håll i och håll ut, jag passar också på att önska er 
alla en god jul och ett gott slut på 2020.   

Vi ska aldrig sluta använda vår röst

”Höjdpunkten under hösten var att få 
möta våra medlemmar”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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VETENSKAP

H
umant papillomvirus (HPV) 
är en nödvändig men inte 
tillräcklig orsak för att ut- 
veckla livmoderhalscancer. 
Det börjar med cellföränd-

ringar som, om de inte behandlas, 
kan utvecklas till cancer. Cellför-
ändringar är förstadier till cancer 
och delas in i CIN1-CIN3 där 
CIN3 är de allvarligaste.

Nya HPV-analysmetoder som är 
tänkta att användas i HPV-screen-
ing måste utvärderas enligt de 
internationella rekommendationerna 
(Meijer et al. 2009). De internatio-
nella rekommendationerna är upp- 
delade i tre delar:
• Klinisk specificitet: Standard:  

≥ 800 kvinnor <CIN2 (det- 
samma som friska kvinnor)

• Klinisk sensitivitet: Standard:  
≥ 60 kvinnor med histologisk 
konfirmerad ≥CIN2 

• Intra- och interlaboratorisk 
reproducerbarhet: ≥500 prov 
varav minst 150 HPV-positiva 
prov (30%)

Då de vanligaste medierna är 
ThinPrep och SurePath valde vi att 
inkludera båda i utvärderingen av 
instrumentet. ThinPrep samlades 
in från kvinnor som deltagit i det 
svenska screeningprogrammet vid 
Karolinska Universitetssjukhuset  
i Stockholm och SurePath från 
kvinnor som deltagit i det danska 
screeningprogrammet vid Köpen-
hamns universitetssjukhus i 
Hvidovre.

Projektgruppen bestod av 
representanter från det skotska 
HPV-referenslaboratoriet i Edin-
burgh, HPV-referenslaboratoriet 
på Karolinska Institutet och 
Karolinska Universitetssjukhuset 
samt Köpenhamns universitets-
sjukhus i Hvidovre. 

METOD
Som referensmetod användes 
MGP-PCR (modified general 
primers (GP5+, GP6+), primertarget 
i L1) och Luminex. Denna metod 
detekterar HPV 16, 18, 31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 och 
23 lågrisk-HPV-typer, inklusive 
HPV 6 och 11. 

CLART4S, som skulle utvärderas, 
har också sina primers i L1 och 
detekterar 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 och 2 
lågrisk-HPV-typer, inklusive HPV 
6 och 11. 

Alla prov, ThinPrep och Sure-
Path, extraherades med MagNA 
Pure (Roche). 

De tre laboratorierna, Stock-
holm, Hvidovre och Edinburgh 
hade ett CLART4S-instrument. 
SurePath analyserades primärt i 
Hvidovre, ThinPrep primärt i 
Stockholm, och sedan analyserades 
både ThinPrep och SurePath i 
Edinburgh in en interlaboratorisk 
jämförelse. 

Alla prov analyserades i Stockholm 
med MGP-PCR och Luminex. 
Detta resultat användes sedan som 
referensvärde i statistiska analyser. 

RESULTAT
CLART4S uppfyller Meijerkriteri-
erna, med både ThinPrep och 
SurePath.
• Klinisk specificitet, nya testen 

måste vara ≥ 0.98 av referens-
metoden (<CIN2) 

 SurePath: Relativ specificitet 
CLART4S: 1,0 (0,97-1,02)

 ThinPrep: Relativ specificitet 
CLART4S: 1,1 (1,05-1,11)

• Klinisk sensitivitet, nya testen 
måste vara ≥ 0.90 av referens-
metoden (≥CIN2) 

 SurePath: Relativ sensitivitet 
CLART4S: 0,97 (0,89-1,07)

 ThinPrep: Relativ sensitivitet 
CLART4S: 0,98 (0,94–1,01)

• Intra- och interlaboratorisk 
reproducerbarhet, nedre delen 
av konfidensintervallet ska vara 
minst 87% i en population av 
≥500 prov där minst 30% är 
positiva  

Intralaboratorisk reproducerbarhet
(samma prov analyserat x2 i samma laboratorium)

SurePath
Kappa: 0.87 
Lower confidence bound: 0.93
Standard: ≥ 0.87

ThinPrep
Kappa: 0.70
Lower confidence bound: 0.90
Standard: ≥ 0.87

Interlaboratorisk reproducerbarhet
(samma prov analyserat i 2 olika laboratorier, 
Köpenhamn eller Stockholm och Edinburgh)

SurePath
Kappa: 0.69
Lower confidence bound: 0.87
Standard: ≥ 0.87

ThinPrep
Kappa: 0.81
Lower confidence bound: 0.93
Standard: ≥ 0.87

CLARTS45-mjukvaran är annor-
lunda beroende på om det är 
SurePath eller ThinPrep som 
används, varpå man måste veta 
vilket medium som används. 
Artikeln är publicerad, Ejegod et al, BMC Cancer. 2020

För att säkerställa att testning av humant papillomvirus (HPV) håller högsta 
möjliga kvalitet, måste nya metoder utvärderas i enlighet med internationella 
riktlinjer. Ett projekt med deltagare från laboratorier i Sverige, Danmark 
och Skottland genomförde tidigare i år en valideringsstudie för att utvärdera 
CLART4S, en analys som täcker in alla högrisk-HPV. Camilla Lagheden, 
biomedicinsk analytiker, berättar här om projektet.

Text: Camilla Lagheden, biomedicinsk analytiker
Centrum för cervixcancerprevention, Nationellt HPV-referenscenter,  
Karolinska Institutet

Camilla Lagheden 
berättar om sin roll i 
projektet.
– Min roll som biomedi-
cinsk analytiker sträcker 
sig över hela projektet, 
från början till slut. Från 
att ha varit med och skrivit 
projektplanen, uttag ur  

biobank, analys av prover (alla analyser i Stockholm), 
beräkning av resultat (data) till artikel. Det var ett fantas-
tiskt samarbete från början till slut!

Klinisk utvärdering av  

CLART4S HPV-PLATTFORM
enligt internationella rekommendationer för HPV-screening  

Texten beskriver  hur en validering av  en ny analys kan gå till.  Det finns flera andra  analyser som används  för screening av  livmoderhalscancer.
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arbro Kjellström blev klar laboratorieassistent i 
ung ålder, tidigare än vad de dåvarande kraven 
egentligen tillät. Eftersom hon började grund-
skolan hemma i Halmstad ett år för tidigt gick 
hon ut sin tvååriga gymnasielinje som 17-åring. 

Att inträdeskraven på att vara minst 18 år och ha gått 
en treårig gymnasielinje inte uppfylldes upptäcktes 
inte förrän halvvägs in i utbildningen. Dispens söktes 
och beviljades, och hon kunde studera vidare. Vägen 
fram till att laboratorieassistentutbildningen var 
varken rak eller självklar.

– När jag slutade grundskolan var jag ung och 
skoltrött, hade okej betyg men var inte motiverad  
att studera vidare. Syokonsulenten föreslog därför  
en tvåårig gymnasieutbildning med fokus på hem  
och familj. En sådan utbildning sätter en stämpel, 
men var samtidigt vilsam och inte helt utan värde för 
framtiden. Efter gymnasiet hade jag återhämtat mig 
och ville bli viltvårdare (Barbro är jägare sedan barns-
ben) och forska inom området. Jag kollade upp vilka 
ämnen jag behövde läsa in – 3 år kemi, fysik och 
biologi – och gjorde en plan för det. Samma syokon-
sulent talade nu om för mig att jag var inte tillräckligt 
smart att genomföra min plan och att det vore bättre 
att jag valde en ”enklare” utbildning, som laboratorie-
assistent. Valet av klinisk fysiologi var mitt, att lära mig 
mer om hur människokroppen fungerar i kombina-
tion med teknik lät bra. Ironiskt nog innehöll första 
året på utbildningen just kemi, fysik och biologi 
motsvarande 3-årigt gymnasium, plus matte och 
biokemi, alltså inte någon särskilt enkel utbildning, 
vilket jag klarade utan problem. Och jag aldrig har 
ångrat mitt val.

STOCKHOLM VIA SKÖVDE
Till sitt första jobb – i Eksjö – anlände hon och en 
EEG-maskin med ett par timmars mellanrum och hon 
fick till uppgift att både starta upp EEG-verksamheten 
och organisera utförandet av de fyslabsundersökningar 
som redan fanns.

– Jag var nyss fyllda 20, nyutbildad och som tur var 
fullkomligt utan insikt i vad jag gav mig in på. Under 
tiden där började vi också sätta långtids-EKG och jag 
började lära mig EKO, på den tiden M-mode, men 
hann inte starta upp det innan jag flyttade till Kärn-
sjukhuset i Skövde.

Utöver arbetet präglades tiden i Skövde av studier 

långt från allt som har med EKG och EEG att göra, 
först arkeologi på distans vid Umeå Universitet och 
senare konsthistoria vid Göteborgs universitet under 
ett tjänstledigt år. 

– Jag fortsatte att studera efter tjänstledigheten. 
Antikens kultur och samhällsliv på distans i Göteborg 
dit jag pendlade en kväll i veckan och etnologi på 
helgerna.

Någonstans här kan vi tala om ett vägval, hon var på 
väg att lämna Skövde för Lund och fördjupade studier 
i konsthistoria när hennes tidigare chef, som ett år 
tidigare fått en tjänst som professor i Stockholm, 
hörde av sig och behövde en laboratorieassistent.

–Jag hade ändå bestämt mig för att sluta i Skövde 
och fortsätta med konsthistoria på C- och D-nivå. 
Men det lät spännande att bo i huvudstaden så jag 
tackade ja. Konsthistorien kunde vänta.

Flytten till Stockholm sker hösten 1990. Det blev 
ingen forskning inom konsthistoria, istället nästan  
10 år på hjärtklinikens forskningsavdelning.

– Där kom jag i kontakt med hjärtsvikt och de 
första svenska försöken med biventrikulär-pacing,  
det som även kallas hjärtsviktspacemaker. I ett annat 
projekt arbetade vi i nära samarbete med den ameri-
kanska medicinteknikindustrin i utvecklingen av en 
fullt implanterbar hemodynamisk monitor som 
kontinuerligt mätte tryck i högerkammaren och från 
detta beräknade trycket i pulmonalisartären. Det var 
väl här mitt intresse att själv forska inom området 
väcktes.

MINNEAPOLIS VIA MAASTRICHT
När studierna med den hemodynamiska monitorn 
blev till alltmer klinisk prövning, och testning i större 
skala, lockade andra utmaningar. Ett erbjudande från 
Medtronic, som utvecklat monitorn, tog henne till  
företagets forskningsanläggning i Maastricht för att 
jobba med forskningsstudier där monitorn användes.

– Studierna inkluderade diagnoserna hjärtsvikt, 
pre- och post hjärttransplantation, primär njursvikt 
och pulmonell arteriell hypertension. Här skedde  
min första riktiga kontakt med den patientgruppen.

Sommaren 2001, efter ett år i Maastricht, gick 
flytten till Medtronics forskningsavdelning på huvud-
kontoret i Minneapolis.
 – Bush var nyvald president och den 11 september 
2001 är det väl ingen som glömmer. Jag hade en 

KROKIG VÄG  
          till prisvinnande forskning

Barbro Kjellström, docent vid institutionen för medicin på Karolinska Institutet och 
biomedicinsk analytiker vid klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus i Lund, 

tilldelades i våras Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2020. För Laboratoriet berättar 
hon om vägen från ung laboratorieassistent, via Maastricht och Minneapolis, till  

rollen som forskare och registerhållare för Svenska PAH-registret.

VETENSKAPVETENSKAPVETENSKAP
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intressant och omvälvande tid i USA, när jag flyttade 
hem till Sverige drygt åtta år senare var Obama 
president. Jobbet i USA handlade om att fortsätta 
utveckla den hemodynamiska monitorn och hitta nya 
terapeutiska användningsområden för den. Ett av 
områdena var pulmonell arteriell hypertension som 
sedan har fortsatt fascinera mig och som ju blivit 
fokus för min egen forskning.

Under tiden i USA kände Barbro Kjellström att 
hon behövde en doktorsexamen för att kunna hävda 
sig i konkurrensen bland kollegorna. Sagt och gjort, 
2007 disputerade hon på KI efter att ha jonglerat 
jobb, forskning, tidszoner och långa avstånd.

– Gör inte som jag gjorde, brukar jag säga. Planen 
var tre månaders forskningsledigt från jobbet för att 
skriva ihop kappan. Forskningen bakom artiklarna 
gjorde jag till hälften på arbetstid och resten på 
fritiden. Men det var dåliga tider för Medtronic  
och jag fick bara tre veckor för att skriva kappan.  
Inte optimalt, men det gick. Mina handledare var  
i Sverige, och vi nyttjade tidsskillnaden effektivt.  
Jag jobbade med avhandlingen några timmar innan 
jobbet, och ägnade sedan ett par timmar varje kväll 
till att skriva och handledarna läste medan jag sov.  
En kväll i veckan och en helgdag avsatte jag för 
vänner, troligen det som gjorde att jag orkade.  
Som sagt, inget jag rekommenderar.

HEM TILL SVERIGE IGEN
Med tiden lockade akademisk forskning mer och mer 
och 2009 styrdes kosan åter mot Stockholm. Att ta  
sig in i den akademiska världen var tufft utan doktor- 
andtid i Sverige och kontaktnätet det medför.

– Men jag kom i kontakt med forskare inom 
pulmonell hypertension. Genom intresse, energi och 
en förmåga att inte ha för bråttom är jag idag docent 
inom kardiovaskulär medicin och registerhållare för 
det nationella kvalitetsregistret för pulmonell arteriell 
hypertension. Mitt primära jobb på Karolinska var 
som projektledare i en nationell multicenterstudie 
som studerade sambandet mellan hjärtinfarkt och 
tandlossningssjukdom. Vi fann ett samband och jag 
föreläser fortfarande om ”Vägen till hjärtat går genom 
munnen” flera gånger om året.

För drygt ett och ett halvt år sedan gick flytten till 
Lund och Bild och funktion på Klinisk fysiologi på 
Skånes universitetssjukhus.

– Det kändes välbekant och hemma från dag ett. 
Jag ingår i MR-forskargruppen och jobbar där mest 
med pulmonell hypertension. Mycket av min forsk-
ning är registerbaserad men efter hand som jag lär mig 
om MR så blir det mer foskning inom det området 
också. Min tjänst är 30% klinik, 20% registerhållare 
och 50% forskning. Det är första gången under min 
tid som forskare som jag har forskningstid som betald 
arbetstid. Jag känner mig nu mycket privilegierad  
och har mer fritid att fylla än på många, många år, 
härligt!

”Du har varit en drivande kraft 
bakom utvecklingen av SPAHR”
– Svenska PAH/CTEPH-registret (SPAHR) 
startade 2008 och jag kom med i styrgruppen 
2012. Jag började som konsult för att jobba 
med årsrapporten och rapportera hur 
patientgrupperna ser ut och om vården  
är jämlik. Efter min första rapport blev jag 
invald i styrgruppen och 2016 blev jag 
ombedd att ta över som registerhållare. 
Registret innehåller diagnoser med hög 
mortalitet och stor sjukdomsbörda. I 
Sverige är incidensen för PAH och CTEPH 
cirka 100 patienter, medan prevalensen 
bara ökar med 40-45 patienter per år. Det 
tar alltså tid att bygga upp ett register som 
tillförlitligt kan visa trender över tid. När 
jag började som registerhållare var SPAHR 
moget att börja införa kvalitetsindikatorer 
som jämförde vården över tid och mellan 
olika centra. Vi kan nu redovisa indikatorer 
som täckningsgrad, hur många av 
patienterna som gör undersökningar som 

anses speciellt viktiga i samband med 
diagnos och sedan minst en gång per år, 
samt hur många som får behandling enligt 
de senaste riktlinjerna. Vi har under de  
senaste fem åren publicerat fler än 20 
artiklar som baseras på SPAHR och har 
många pågående studier. Samarbete är 
nyckeln, vi är öppna om vilka projekt vi har 
på gång och alla är välkomna att anmäla 
intresse för att delta i projekt.

”Du har fokuserat på relationen 
mellan pulmonell hypertension 
och patienternas symtom, 
livskvalitet och kontakt med 
sjukvården”
– Det mest spännande med mitt arbete är 
mötet med människor, mina kollegor men 
framför allt patienterna. Genom att ge bara 
lite får man så otroligt mycket tillbaka. 
Människor har ett behov av att bli sedda 
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Barbro Kjellström om Bengt Fridlunds vetenskapliga pris
Bengt Fridlunds vetenskapliga pris är ämnat att uppmuntra och 
uppmärksamma betydelsefulla insatser inom det kardiovaskulära 
området. Här kommenterar pristagarens delar av motiveringen.

och patienter mer än andra tror jag. 
Kanske har jag förmågan att ge dem den 
känslan, jag har fått många livsöden 
berättade för mig. En del har delat med  
sig av kunskap och andra har fått mig att 
skratta åt dråpligheter eller tåras av tragik. 
Varje möte är unikt och för med sig något 
som utvecklar mig. Jag hoppas patienterna 
får något tillbaka av allt de ger mig. Ett 
nära samarbete med docent Bodil Ivarsson 
har lärt mig mycket om kvalitativ forskning. 
Vi har publicerat flera studier ihop som 
handlar om patientens livssituation,  
socialt stöd, livskvalitet, följsamhet till  
sina sjukdomsspecifika läkemedel och hur 
patienternas närstående upplever sin 
situation. Men även om PAH/CTEPH-
mottagningarna, hur sköterskorna ser på 
sitt arbete och hur mottagningarna i Norden 
arbetar. I SPAHR har jag varit drivande  
för att få in en patient- och en närstående-
representant i styrgruppen. Det är för 
patienterna vi har kvalitetsregister så det 
är viktigt att de är med och beslutar vad 
som är god kvalitet för dem. Jag har också 
verkat för att få in variabler som mäter 
patientresan från första symptom till 
diagnos, en resa som kan vara i flera år för 
vissa patienter. Efter idogt propagerande 
från min sida för att mäta patientens 
livskvalitet, inte bara som en del av SPAHR 
utan för att det är en viktig del av att förstå 
hur patienten verkligen mår, svarar nu 70% 
av patienterna på frågor om sitt mående i 
samband med besök på mottagningarna. 
Det är nästan en fördubbling på sex år.
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myndigheten var minst sagt oroande, det första 
beskedet var att behörighetsenheten ser biomedicin-
examen och biomedicinsk analytikerexamen som 
likvärdiga vid legitimationsansökan. I ett senare svar 
ändrades det till att den med biomedicinexamen 
bedöms ha motsvarande kompetens som en examen 
från äldre utbildningar till preparatris, laboratris, 
laborant- eller laboratorieassistent eller biomedicinsk 
analytiker, med hänvisning till patientsäkerhetslagen 
och patientsäkerhetsförordningen (se faktaruta).

I slutet av november möttes representanter för IBL 
och Socialstyrelsen för att reda ut vad som hänt och 
hur man kan förhindra att det händer igen. Den här 
gången fick IBL medhåll i att legitimationerna 
beviljats felaktigt, och beskedet att det lyckligtvis inte 
handlar om ett systemfel utan om den mänskliga 
faktorn och interna kommunikationsmissar.

– Det är ett allvarligt misstag. Självklart ska legiti-
mationen vara ett garantibevis för en viss kompetens. 
Sedan har vi inte möjlighet att ändra gynnande för- 
valtningsbeslut hur som helst.Då får man helt enkelt 
stå för sina misstag och tänka att vi inte gör om det i 
framtiden. Eftersom vi inte kan göra någonting åt det 
i de fallen vi släppt igenom så säkrar vi upp genom att 
prata om det i arbetsgruppen och se till att det inte 
händer igen, säger Åsa Wennberg som är enhetschef 
för den behörighetsenhet på Socialstyrelsen som 
godkänner legitimationer för personer som är utbil-
dade inom Sverige eller utanför EU.

INGA FLER KÄNDA FALL
Åsa Wennberg berättar att de två aktuella fallen är de 
enda de känner till och det inte är något de sett som 
ett problem tidigare. Enheten har inte undersökt om 
det finns fler fall där samma sak har hänt.

– Vi litar på att vi har tillräcklig kunskap i arbets-
gruppen och att det blev missförstånd i just de två 
fallen. Det går inte att garantera att det inte har hänt 
tidigare, men det är inte ofta det kommer in ansök-
ningar med den utbildningsbakgrunden. Det som är 
viktigt är att det inte är ett systemfel och att alla som 
arbetar hos är medvetna om vad som krävs. Vi pratar 
om det i arbetsgruppen och jag hoppas att vi har 
lyckats trycka in det nu, att så här gör vi inte.

NYTT OCH NOTERATVETENSKAPNYTT OCH NOTERAT

id två tillfällen under de senaste två åren har 
personer med enbart examen i biomedicin 
beviljats biomedicinsk analytikerlegitimation. 
Detta utan att till exempel ha gått den ettåriga 
kompletteringsutbildning som erbjuds vid flera 

lärosäten. IBL nåddes av informationen under hösten.
 – Det här började med att en av våra medlemmar 

hörde av sig om att en person hade beviljats biomedi-
cinsk analytikerlegitimation trots att personen bara 
hade en biomedicinexamen, och alltså inte en biome-
dicinsk analytikerexamen. Självklart blev vi oroliga, 
det här är en debatt som pågår hela tiden kring 
legitimation och andra yrkesgrupper och vilka som  
får jobba på labb. I den bristsituation som råder har 
arbetsgivare drivits till att anställa andra yrkeskate- 
gorier, men man har ändå varit ganska strikta med att 
man inte utför vissa arbetsuppgifter utan legitimation. 

Det här är något professionen har stridit för, legi- 
timationen har ett syfte som bevis på kompetens  
och lämplighet och med legitimationen kommer ett 
ansvar. Så vi blev så klart oroliga eftersom det här ju 
kan ha konsekvenser för diagnostiken. Inte minst 
eftersom många av våra chefer inte är biomedicinska 
analytiker och därför kanske inte riktigt har förståelse 
för utbildningarna som finns och skillnaderna mellan 
dem. Då är kanske legitimationen det enda de går  
på, att om en person har legitimation så är den per 
automatik godkänd för att arbeta med vissa arbets-
uppgifter, säger IBL:s ordförande Maysae Quttineh.

OROANDE FÖRSTA KONTAKTER
IBL:s kansli kontaktade genast Socialstyrelsen för att 
ta reda på vad som hänt. De första kontakterna med 

LEGITIMATIONER  
 beviljades felaktigt
Under hösten uppmärksammades IBL:s kansli på att minst två personer beviljats biomedicinsk 
analytikerlegitimation utan att ha biomedicinsk analytikerexamen. Personerna i fråga hade 
båda examen i biomedicin, men saknade till exempel den ettåriga kompletteringsutbildning 
som finns. Efter flera kontakter med Socialstyrelsen har IBL fått beskedet att legitimationerna 
beviljats felaktigt och att myndigheten kommer att jobba för att säkerställa att det inte  
händer igen.

Så här säger patientsäkerhetslagen 
och patientsäkerhetsförordningen
Nedan följer stycken ur patientsäkerhetslagen och  
patientsäkerhetsförordningen som berör legitimation  
för biomedicinska analytiker.

Patientsäkerhetslagen (2010:659)
4 kap. Behörighetsfrågor

Legitimation
1 §   Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående 

tabell har avlagt högskoleexamen eller har gått igenom 
utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk 
tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket.

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana 
att legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna 
i 8 kap. om sökanden hade varit legitimerad.

En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkes-
utövning ange sin grundutbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får i de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om 
vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att 
få legitimation.

Yrke/Yrkestitel Utbildning

1. apotekare apotekarexamen

2. arbetsterapeut arbetsterapeutexamen

3. audionom audionomexamen

4. barnmorska barnmorskeexamen

5. biomedicinsk biomedicinsk analytiker
analytikerexamen

[…]

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra  
utbildningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till 
legitimation. Lag (2018:1128).”

Patientsäkerhetsförordningen (2021:1369)
3 kap. Legitimation m.m.

Biomedicinska analytiker
2 §   Vid ansökan om legitimation som biomedicinsk analytiker 
ska en examen från äldre utbildningar till preparatris, labor-
atris, laborant- eller laboratorieassistent eller biomedicinsk 
analytiker anses likvärdig med en biomedicinsk analytiker-
examen. Förordning (2013:618).

V
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Hossein Kamali, utredare på behörighetsenheten, 
beskriver vad som gått fel i det senaste fallet.

– Det handlar om missförstånd. I det senare 
ärendet fick personen en kompletteringsbegäran om 
att komplettera med biomedicinsk analytikerexamen 
men hänvisade då till det tidigare ärendet där personen 
hade fått legitimation. Och där blev ett missförstånd 

där vi trodde att det hade gjorts en bedömning i det 
första ärendet. Det här handlar om utbildning och 
kommunikation internt. Grunden för legitimation  
är alltid biomedicinsk analytikerexamen, likadant  
som för sjuksköterskor och läkare eller vilket annat 
legitimationsyrke som helst.

• 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
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SE-186 23 Vallentuna
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ÅSA WENNBERG 
Enhetschef Socialstyrelsen

MAYSAE QUTTINEH
Ordförande IBL

VETENSKAPNYTT OCH NOTERAT

SLUTORD FRÅN IBL
Dessa fall är inte prejudicerande, bara för att det blivit fel enstaka gånger  
betyder det inte att kraven för legitimation sänkts. IBL:s mål var inte heller 
att de två felaktigt beviljade legitimationerna skulle återkallas, det viktiga  
är att det inte händer igen och att det inte handlar om ett systemfel med  
negativa konsekvenser för patientsäkerheten.

IBL:s kansli och styrelse är övertygade om att Socialstyrelsen tagit saken 
på allvar och stärkt sina rutiner för att undvika att felaktiga legitimationer 
beviljas i framtiden.
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NYTT OCH NOTERATVETENSKAPNYTT OCH NOTERAT

En av de 35 högskoleutbildningarna 
som undersökts, och tyvärr också 
en av de 11 olönsamma, är biome-
dicinsk analytikerutbildningen. 
Inte nog med det, biomedicinsk 
analytiker är det yrke det lönar sig 
allra sämst att utbilda sig till, av de 
som undersökts, med en brutto-
avkastning på -12% (-10% netto) 
jämfört med livslönen för gymna-
sieutbildade. I rapporten beräknas 
livslönen för biomedicinska analy- 
tiker till 22,7 miljoner i bruttolön, 
och 17,2 miljoner i nettolön. I jäm-
förelsen med gymnasieutbildade har 
biomedicinska analytiker jämförts 
med dem som gått naturvetenskap- 
ligt program. Jämförelsegruppen har 
en beräknad livslön på 25,9 miljoner 
brutto och 19,1 miljoner netto.

INGET SAMBAND MELLAN LÖN  
OCH SÖKTRYCK
Ansökningssiffrorna till biomedi-
cinsk analytikerprogrammet ökade 
i år efter flera års nedåtgående 
trend. Det går att anta att rapporter 

om olönsamma livslöner knappast 
hjälper siffrorna åt rätt håll, även 
om det inte finns några fastslagna 
samband mellan lön och söktryck.

– Vi har inte tittat på något sam- 
band mellan livslön och söktryck 
och det är nog svårt att hitta ett 
entydigt sådant samband. Exem-
pelvis har det varit ett ganska lågt 
söktryck till lärarutbildningar sam- 
tidigt som det är ett väldigt högt 
söktryck till fysioterapeututbild-
ningen. I båda fallen handlar det om 
utbildningar som har dålig lönsam- 
het. Dessutom varierar söktrycket 
över tid. I vårt dataunderlag finns 
allt från nyutexaminerade till dem 
som tog examen för 40 år sedan 
och under den tiden har söktrycket 
för många utbildningar ändrats 
flera gånger, säger Thomas Ljunglöf 
som är utredare på Saco och en av 
författarna till rapporten.

 IBL:s ordförande Maysae 
Quttineh kommenterade rapporten 
i samband med att den släpptes i 
oktober:

– Efterfrågan på biomedicinska 
analytiker har ökat de senaste åren. 
Ändå har löneutvecklingen knap-
past hängt med i den ekonomiska 
inflationen där allt i samhället blir 
dyrare. Löneökningar som ligger 
på ett par procent för en redan för 
lågt värderad kompetens är inte 
tillräckligt. Vi behöver få fart på 
enhetliga och långsiktiga strategier 
för att rekrytera nya till utbild-
ningen och behålla yrkesskickliga 
biomedicinska analytiker. Många 
vidareutbildar sig till både master- 
och doktorsexamen, men det 
bygger ofta på eget initiativ, och 
att det sker på betald arbetstid är 
mer undantag än regel trots att 
vidareutbildningar ger specialist-
kunskaper som bidrar till att vi kan 
hantera till exempel en pandemi. 
Specialisering måste bli en karriär-
väg som betalar sig och inte en 
förlustaffär för den som skaffar sig 
värdefulla specialistkunskaper som 
är till nytta för arbetsgivaren.

Olönsamt att utbilda sig till  

BIOMEDICINSK ANALYTIKER
I början av oktober släppte Saco rapporten ”Lönar sig högre utbildning – Livslönerapport 2020” 
där organisationens utredare beräknar livslöner för 35 olika högskoleutbildningar. Utbildningarnas 
livslöner jämförs sedan med livslönen för den som börjar arbeta direkt efter avslutat gymnasium, 
alltså om det lönar sig ekonomiskt att skaffa sig en akademisk examen. Utöver arbetsinkomst  
tar livslönerapporten även hänsyn till inkomstbortfall under studietiden, arbetslöshet, pension, 
inkomstskatt och studiemedel.
Text: Marcus Rehnberg

LIVSLÖNER FÖR OLIKA UTBILDNINGSGRUPPER PÅ HÖGSKOLAN
Bruttolön

Mkr
Skillnad
gymn-utb

Nettolön*
Mkr

Skillnad
gymn-utb

De fem utbildningar som lönar sig bäst…

Läkarutbildning* 45,5 76% 28,2 48%

Juristutbildning 39,2 62% 25,5 42%

Ekonomutbildning 37,8 56% 24,9 39%

Civilingenjörsutbildning* 37,4 45% 24,8 30%

Systemvetenskaplig/allmän datautbildning 31,6 30% 22,1 23%

…och de fem som lönar sig sämst

Konstnärlig utbildning 22,3 -8% 16,8 -7%

Arbetsterapeututbildning 22,1 -9% 16,8 -7%

Biblioteks- och informationsvetenskaplig utb 21,7 -10% 16,5 -8%

Tandhygienistutbildning 21,7 -10% 16,5 -8%

Biomedicinsk analytikerutbildning* 22,7 -12% 17,2 -10%

Siffrorna är avrundade. Gruppen ”samtliga akademiker” avser alla i databasen som har en högskoleexamen om minst tre år  
(exklusive forskarutbildade), sammanlagt cirka 715 000 personer. Samtliga akademiker jämförs med både NV- och  
SP-programmen. *Jämförs med NV-programmet. Övriga utbildningar jämförs med SP-programmet.

Livslöner för jämförelsegrupper av gymnasieutbildade
Gymnasieutbildningar jämförelsegrupper:
  Bruttolön Mkr  Nettolön Mkr
Samhällsvetenskapsprogrammet 24,2 18,0
Naturvetenskapliga programmet 25,9 19,1
NV- och SP-programmen totalt 24,5 18,1

Siffrorna är avrundade. Uppgifterna baseras på data för 165 000 gymnasieutbildade totalt.

Vad skulle krävas för att komma ikapp?
Saco:s rapport tar upp ett antal tänkbara sätt att jämna ut livslönerna 
för de utbildningar som inte lönar sig. Här är vad som skulle krävas för 
att biomedicinska analytiker skulle nå samma livslön som gymnasieut-
bildade.

Höjt studiebidrag
”Ett sätt att förbättra utbildningars avkastning är att reducera inkomst-
bortfallet under studietiden. Det sker lämpligen genom höjt studiemedel. 
Att enbart höja studielånet är i det här fallet ingen framkomlig väg efter- 
som det ökar studieskulden och därmed det belopp som ska återbetalas 
till CSN. En höjning av lånedelen förbättrar visserligen situationen under 
studietiden, men eftersom det måste betalas tillbaka med ränta försämrar 
det bara livslönen för dessa grupper.

Störst höjning behövs för biomedicinska analytiker som 
behöver ett studiebidrag på 246 000 kronor per termin för  
att gå jämt upp med gymnasieutbildade.”

Höjd utträdesålder
”Den ålder vid vilken man lämnar arbetslivet för att gå i pension brukar be-
nämnas utträdesålder. Den genomsnittliga utträdesåldern för akademiker 
är något högre än den är för gymnasieutbildade. Detta har beaktats vid 
de beräkningar av livslöner och avkastning som presenterats tidigare i 
den här rapporten. Frågan är här vid vilken ålder de som har gått någon 
av dessa elva utbildningar kan gå i pension utan att göra en förlust gent-
emot gymnasieutbildade under livet. Personer med gymnasieutbildning 
antas lämna arbetsmarknaden för att gå i pension vid 65 års ålder.

Biomedicinska analytiker skulle behöva arbeta  
tills de blir 72 år.”

Höjd lön
”Slutligen undersöks hur stor ökning av bruttolönen som krävs för att 
de olika utbildningarna ska få upp sina respektive internräntor till noll 
procent, det vill säga nå upp till samma nivå som de gymnasieutbildade. 
Här antas att alla månadslöner under arbetslivet höjs med en viss 
procentsats. Höjningen av månadslönen genererar i sin tur en högre 
pension som också påverkar livslönen.

Biomedicinska analytiker skulle i genomsnitt behöva  
16 procents ökning av sin bruttolön för att nå upp till  
samma nivå som gymnasieutbildade gör under livet.”
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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 intres-
sant forskningsprojekt?

Via tidningen Labora- 
toriet når du alla IBL:s 
medlemmar samt många 
arbetsplatser och lärosäten.

Medlemmarna läser helst 
vetenskapliga texter
Enligt vår enkät bland yrkes-
verksamma medlemmar läser 
95% av våra medlemmar 
tidningen Laboratoriet, och 
de allra flesta, 77%, svarar 
att de helst läser vetenskap-
liga artiklar.

Hör av dig till  
laboratoriet@ibl-inst.se  
och berätta om vad du vill 
dela med dig av. 

I artikelserien En dag på jobbet berättar biomedicinska analytiker om 
vad som gör just deras arbetsdag och arbetsplats 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.

Nu släpper vi två nya profilprodukter 
för dig som vill skylta med vårt 
viktiga budskap. En vattenflaska  
i aluminium och en vikbar 
shoppingpåse i polyester.

Läs mer om produkterna  
och hur du beställer på  
www.ibl-inst.se

❤

”UTAN BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 
STANNAR VÅRDEN”

Hur ser din dag på 
jobbet ut?
–Skriv om din arbetsplats i Laboratoriet

❤
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I samband med 15 april – internationella biomedi-
cinsk analytikerdagen – 2020 arrangerade IBL en 
planschtävling där ni medlemmar ombads ta fram 
förslag på planscher.

Planscherna är tänkta att kunna sitta i till exempel 
väntrum på sjukhus eller vårdcentraler för att upplysa 

allmänheten om vad biomedicinska analytikeryrket 
innebär.

Bland många bra planschförslag fastnade IBL:s 
styrelse för ett bidrag från Katarina Stojanovic i 
Göteborg.

Vinnaren i IBL:s planschtävling

Planschen kommer  

inom kort att finnas  

tillgänglig för utskrift eller 

 eget tryck på  

IBL:s webbplats.

VETENSKAPMEDLEMSSIDOR
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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.

”Då fanns ännu ingen formell utbildning  
utan man gick kurser hos IBL:s föregångare”

PETRA LINDBERG. 68 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.

”Mn självkänsla som biomedicinsk analytiker  
växte varje gång jag lyckades lösa något viktigt”

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.

”Att apparaten kanske inte var rätt kalibrerad eller 
godkänd för patientprover spelade mindre roll, jag 
hade hamnat rätt”

PENSIONARSPANELEN
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– Jag började som laboratorieassistent redan 1962 på 
Statens Rättskemiska Laboratorium. Då fanns ännu 
ingen formell utbildning utan man gick kurser hos IBL:s 
föregångare Svenska laboratorieassistentföreningen. Det 
var ett måste att uppgradera sina kunskaper för att få 
högre lön och mer ansvar. Då blev man automatiskt upp- 
flyttad till högre tjänst och lön till skillnad från idag. 
Man blev förste laboratorieassistent eller forsknings- 
assistent. Själv jobbade jag inom blodgruppsserologi. 
När Rättskemiska flyttades till Linköping sökte jag in 
på Laborantskolan i Stockholm med inriktning klinisk 
kemi, en utbildning som då var två och ett halvt år.
 Jag kom in på yrket genom min mamma som var 
laboratorieassistent och vårdlärare i blodgruppssero-

logi. Jag jobbade på Rättskemiska på sommaren och 
älskade jobbet.
 Som kunnig och erfaren respekterades jag alltid på 
medicinkliniken av läkare och forskare. Idag upplever 
jag att vi legitimerade biomedicinska analytiker inte 
respekteras av annan vårdpersonal på det sätt vi för- 
tjänar. De tror att labbanalyser kan göras hur som helst. 
På många vårdcentralslaboratorier ersätts vår yrkes-
grupp med andra. De slarvar mycket och har ingen 
kunskap om preanalytiska felkällor och kan inte tolka 
analyssvar. Som patient ser jag många fel, och säger 
till. Det är faktiskt skillnad idag mot förr. Med corona 
hoppas jag insikten om hur viktig vår yrkesgrupp är 
för rätt diagnos, behandling och uppföljning.
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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. 

Vad var ditt första jobb?
OCH HUR VAR SYNEN PÅ YRKET JÄMFÖRT MED IDAG?

PENSIONÄRSPANELEN

– Mitt första jobb var på ett litet laboratorium i Alvesta 
som arbetade med mikrobiologi inom veterinärmedicin 
och livsmedelskontroll. Mitt intresse för laboratorie- 
arbete hade väckts där redan före utbildningen och 
det var där jag gjorde mitt yrkesval. Ett val jag aldrig 
ångrat. Jag minns att jag tyckte de fina bakterienamnen 
lät som poesi i mina öron, särskilt Clostridium difficile. 
Och så den spännande väntan över natten på vad som 
skulle växa på alla plattorna. Det var också fantastiskt 
att få göra allt från början. Vi gjorde egna odlingsplattor, 
pasteurpipetter och även bomullspinnar. Ingen som 
jobbar på labb idag tror väl att det är sant, men så var det 
där på sjuttiotalet. Idag finns inte ens byggnaden kvar.

Förhoppningsvis har synen på biomedicinska ana- 
lytiker ändrats i takt med att man tar sig fram och blir 

synlig inom till exempel akademin. För de biomedi-
cinska analytiker som inte får tidningsrubriker gällde 
detsamma då som nu, att göra sig synlig i vården. Det 
naturliga sättet är kontakter med vårdens aktörer. Kunder 
har jag valt att kalla alla som har behov av laboratoriets 
tjänster. I så gott som alla sådana kundkontakter vär- 
deras man högt. Det förutsätter förstås att man lyssnar 
och försöker förstå vilka behoven är och att vara beredd 
att försöka lösa frågorna tillsammans med kunden. Det 
var som sagt så redan när jag började jobba. Min själv- 
känsla som biomedicinsk analytiker växte varje gång jag 
lyckades lösa något viktigt tillsammans med kunden. 
Det var förstås för att jag kände att det hjälpte patienten 
till diagnos och rätt behandling. Uppskattningen från 
sjuksköterskor och läkare värmde gott.

– Innan utbildningen arbetade jag på ett laboratorium för markvetenskap där  
jag lärde mig praktiskt labbarbete. Helt såld sökte jag laboratorieassistentutbild-
ningen, då en specialistutbildning i gymnasieskolan. Nästan hela klassen hade 
gått naturvetenskaplig linje och hade mycket tillgodo när det gäller teorin, jag 
hade praktisk erfarenhet. Med inriktning klinisk kemi sökte jag mig till "stora 
C"-labbet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter introduktionen var det  
dags att arbeta helg efter ett par veckor. Nervöst, men det gick bra förutom att 
IL-flamman trasslade. Jag fick inte igång den – med hundratals Na och K som 
skulle köras. Jag hittade en äldre spektrofotometer, som vi använt under utbild-
ningen, så jag startade den och körde alla prover. Fulla bänkar med små E-kol-
var. Efter helgen kände jag mig som superproffs och mycket nöjd med mig själv. 
Att apparaten kanske inte var rätt kalibrerad eller godkänd för patientprover 
spelade mindre roll, jag hade hamnat rätt.
 När jag började uppfattade jag inte hur okänt yrket var för allmänheten, jag 
var med och tog blodprover så patientkontakten fanns. Lönemässigt räknades  
vi som specialistutbildade sjuksköterskor vilket också var en statussignal. Först 
efter strejken 1977 uppfattade jag hur okända vi ändå var och jag har under 
många år kämpat för att vi ska synas och få utrymme. Media har klumpat ihop 
våra yrken med andra inom vården och det ger ju inte allmänheten någon  
större kunskap om oss. Men nu har väl ingen missat att biomedicinska analytiker 
är en viktig del av vården och vad bristen kan få för konsekvenser.
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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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i vet om att provmängden har ökat markant och 
även de nationella laboratorier som öppnat för att 
kunna analysera endast covid-19-prover upplever 
nu under hösten en klart kännbar ökning. Från 
vecka 40 har vi gått från 130 000 analyserade 

prover till 234 000 prover under vecka 45. Alla dessa 
prover som ska hanteras med respekt mot patienten 
bakom provet. Alla dessa prover som måste analyseras 
med sådan kvalitet så inte felaktiga svar lämnas ut. Alla 
dessa prover som ska kunna spåras för att rätt individ 
ska få rätt svar, så att smittspårning kan utföras kring de 
individer som testar positivt. Alla dessa prover som ska 
få plats, reagenser som ska räcka till och hanteras så 
snabbt som möjligt. Hur kan vi garantera att det sker 
med den etiska koden i ryggen? Hinner vi verkligen med 
att utföra vårt arbete med respekt för professionen 
genom att agera med ärlighet, integritet och pålitlighet? 
Hinner vi med att respektera andra yrkesutövares 
insatser och dela med oss av vår expertis? Hinner vi utföra 
det som krävs för att skydda patienternas integritet och 
värdighet? Hinner vi utföra vår arbete med den respekt 
för patienten och materialet som är skäligt?

ETISK STRESS PÅ VÅRA ARBETSPLATSER
Det vi idag upplever är en etisk stress på våra arbetsplat-
ser. En stress då vi inte går till våra arbetsplatser när vi 
mår krassligt, vilket ökar arbetsmängden för våra 
kollegor. En stress över att vi inte räcker till för alla 

prover som ska hanteras. En stress att stå och väga ett 
prov mot ett annat och besluta vilken patient som ska 
prioriteras för att vi inte hinner med alla.. En stress att 
det förbrukningsmaterial vi beställt återigen är restnoterat, 
för att tillverkarna inte hinner med den efterfrågan som 
är idag. En stress att det prov vi hanterar kanske har 
förväxlats med ett annat. En stress att vi kanske glömt 
en kontroll, och svaren vi fått därför inte går att lita på. 
Eller stressen av att andra prover prioriteras ned, så att 
de trängs undan så att en patient får vänta längre på ett 
provsvar – om hen alls får ett svar.

MÄNSKLIGA FAKTORN PÅVERKAS AV STRESS
Stress är en stor faktor som påverkar det som i avvikelse- 
system kallas för mänskliga faktorn. Stress påverkar 
prestation, fokus och eget mående. Hur kommer 
covid-19-baksmällan att ge sig uttryck på våra labora- 
torier och inom vår profession? Man pratar om en 
vårdskuld, men hur kommer vårdpersonalskulden att 
synas? Hur långt kan politiker, arbetsgivare och vi själva 
låta arbetsplatsens stress påverka vårt eget mående? 

Det är viktigt att vi tar hand om oss själva. Om vi, 
som biomedicinska analytiker, inte mår bra kan vi inte 
heller prestera på arbetsplatsen. Att få lufta sina tankar, 
sin stress och sin ångest kan ofta hjälpa. Det är viktigt 
att få medhåll och känna att vi inte är ensamma  
med den frustration vi känner. För vi är alla i detta 
tillsammans.

ETISK STRESS PÅ ARBETSPLATSEN

Vad och vem  
SKA PRIORITERAS BORT?
Att vi lever i en väldigt annorlunda tid är gamla nyheter vid det här laget. I dagens 
samhälle pratar alla om pandemin som sveper över världen, sjuksköterskor och läkare 
som möter dessa patienter. Sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden som 
arbetar i landets äldreomsorg och alla dessa prover som ska tas och analyseras. Eller?
Text: Jennifer Arnqvist

V

”Alla dessa prover som ska  hanteras med respekt mot patienten bakom provet. Alla dessa prover som måste analyseras med sådan kvalitet så inte felaktiga svar lämnas ut.”
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veckling efterfrågas och belönas.
Under min utbildning har jag 

både sommarjobbat och varit ute 
på VFU på diverse rutinlabb, runt 
om i Sverige. Samtidigt som vi har 
alla dessa frågor och ett tydligt 
behov av förbättring, har jag sett 
ett tydligt samband som kopplar 
samman alla medarbetare jag träffat. 
De som jobbar där älskar sin 
profession och sin yrkesidentitet. 
Det är personer med alla möjliga 
åldrar och bakgrunder, som kommer 
samman för att utgöra en livsviktig 
roll inom vården och samhället. Som 
tar sin roll seriöst men samtidigt har 
otroligt roligt på sin arbetsplats. Som 
alltid gör sitt yttersta för patienten. 
Allt detta får mig att vara stolt över 
mitt yrkesval. Oavsett hur framtiden 
för vår profession ser ut, kommer 
jag alltid vara stolt över oss. 

Vår profession är inget man 
väljer för att bli rik. Det är inte 
heller ett yrke där man kommer 
vara den som först syns utåt och 

”Att specialisera sig måste vara 
lockande och ge karriärmöjligheter, 
istället för att vara en förlustaffär.”

U

STUDERANDEKRÖNIKANVETENSKAPSTUDERANDEKRÖNIKAN

nder coronapandemin har 
vår profession, kanske för 
första gången någonsin, fått 
stå i rampljuset. Helt plötsligt 
var alla ögon vända mot 

labben, som över en natt fått påbörja 
analyser av tusentals prover från 
masstestningar. Helt plötsligt vet 
samhället vad en biomedicinsk 
analytiker är och gör, istället för  
att se ut som frågetecken när man 
berättar om sitt framtida yrke. Jag 
är glad att vår profession får den 
uppmärksamhet den förtjänar, men 
med rampljuset kommer press och 
minst lika mycket kritik. För vem 
kritiserar man när något går fel? 
Den som syns.

En positiv aspekt av rampljuset 
är att antalet sökande till utbild-
ningen är högre än på flera år. Och 
tack och lov finns det gott om jobb 
efter examen – det behöver man 
inte oroa sig för. Men många  
nyexaminerade vill inte jobba på 
rutinlabb. Varför är det så? Min 

gissning är lönen och en löneut-
veckling som motsvarar nästan 
ingenting med tanke på den 
ekonomiska inflationen. Efter att 
ha slitit sig igenom en stenhård 
och avancerad utbildning känner 

man att man förtjänar mer. Och det 
gör man verkligen. Samtidigt kan 
det Saco nämner i sin livslöne- 
rapport vara en av många anled-
ningar till varför blivande studenter 
vänder blicken bort från biomedi-
cinsk analytikerutbildningen och 
istället väljer en annan väg. 

Samtidigt – inom vården, för 
politikerna och resten av samhället 
– är vårt yrke fortfarande osynligt, 
nedvärderat och oprioriterat till 
det yttersta. Någon skulle kunna 

tro att allt vi gör om dagarna är att 
stoppa in provrör i en maskin och 
trycka ”start”. Men detta livsvik-
tiga yrke är betydligt mer krävande 
än det, och det krävs att fler inser 
det. Det görs enorma satsningar på 
kompetensutveckling för läkare 
och sjuksköterskor, men inte ett 
enda ord nämns om biomedicinska 
analytiker. Många andra profes- 
sioner uppmanas av arbetsgivaren 
att vidareutbilda sig, och får ofta 
också ekonomiskt stöd till det. 
Inom vår profession är det istället 
eget intresse och vilja som driver 
kompetensutveckling som samti-
digt är ekonomiskt belastande för 
den enskilda individen, eftersom 
det är mer ett undantag än regel 
att utvecklingen sker på betald 
arbetstid. Att specialisera sig måste 
vara lockande och ge karriärmöj-
ligheter, istället för att vara en för- 
lustaffär och en evig fråga om det 
ens lönar sig. Det måste finnas 
specialisttjänster där kompetensut-

Det måste finnas specialisttjänster där  

KOMPETENSUTVECKLING  
EFTERFRÅGAS och BELÖNAS
Text: Magda Niewolik

”Bland de utbildningar som 
är olönsamma, det vill säga 
sådana där det privatekono-
miskt hade varit mer lönsamt 
att börja jobba direkt efter 
gymnasiet istället för att 
skaffa sig en examen från 
högskolan, finns exempelvis 
biomedicinsk analytiker.” 

Citatet är hämtat från SACO:s livslönerapport, 
och verkligen inga ord en nästan färdigutbildad 
biomedicinsk analytiker vill läsa.

IBL:s studerandekrönikör Magda Niewolik 
går femte terminen på biomedicinsk analy-
tikerprogrammet i Göteborg

får allt beröm. Samtidigt är det ett 
yrke som gör enorm skillnad för 
den enskilda patienten, likväl som 
för hela samhället. Så, politiker 
och arbetsgivare, det är dags att på 
riktigt erkänna hur viktiga biome-

dicinska analytiker är för vården 
och samhället i sin helhet. Utan 
oss finns ingen säker diagnostik. 
Utan oss försvinner förebyggande 
screeningar, hälsoundersökningar 
och andra analyser som endast bio- 
medicinska analytiker är utbildade 
till att utföra. Därför, istället för 
att bara ge oss en klapp på axeln, 
är det dags att tacka med lön.

Och sist men inte minst, till alla 
kära biomedicinsk analytikerstu-
denter, nyexaminerade och dem som 
arbetat inom professionen ett fler- 
tal år – var stolt och fortsätt kämpa. 
Till alla som jag träffat ute på 
labben under VFU – fortsätt 
inspirera studenter som mig och  
ge oss hopp, fortsätt ha den här 
fantastiska attityden och glöm inte 
hur mycket ni betyder, även om 
det inte sägs ofta nog.

Vi är en profession som gör 
skillnad. Och vi själva behöver en 
förändring för att vi ska kunna 
fortsätta göra skillnad.
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UPPSATSTÄVLING

Människor växer här
Medarbetare med drivkraft att förändra. Studenter på väg mot nya
utmaningar. Möjligheter och framtidstro är vår vardag. Välkommen
till Linnéuniversitetet. Vi söker: 

Universitetslektor i biomedicinsk
laboratorievetenskap
Läs mer på Lnu.se

GRATTIS FRIDA GRANSTRÖM, DU SKREV ÅRETS  
STUDENTUPPSATS 2020
– Tack så mycket! Jag blev väldigt överraskad och 
superglad!

HUR GICK ARBETET MED UPPSATSEN TILL?
– Jag sökte mig till en början till vår professor i klinisk 
fysiologi som vi haft mycket under utbildningen, 
eftersom jag visste att han höll på med intressanta 
forskningsprojekt. Han presenterade en av sina idéer 
från början av vårterminen och jag fick utgå ifrån 
befintligt material och behövde alltså inte på egen 
hand leta upp försökspersoner. Jag använde mig av 
mått från tidigare ultraljudsundersökningar och 
utvärderade EKG:n från samtliga personer som var 
med i studien. Vi fick ett tydligt resultat också, vilket 
var jättekul. Det svåraste var nog att veta hur jag på 
ett tydligt sätt skulle presentera mina resultat med 
hjälp av statistik samt att veta var man skulle dra 
gränser inom arbetet. Till exempel för exklusion och 
för hur brett arbetet fick lov att bli. Något som 
däremot överraskade mig var hur roligt det faktiskt 
var med den sortens arbete, jag var nervös över hur 
det skulle gå i början av arbetet men nu ser jag 
tillbaka på det som något positivt och något som 
absolut gett mersmak!

FINNS DET NÅGRA PLANER PÅ FORSKNING I FRAMTIDEN?
– I nuläget har jag inga planer på det, men i framtiden 
vill jag absolut testa på det. Det tackar jag faktiskt 
examensarbetet och min handledare för.

VAD HAR DU GJORT EFTER DIN EXAMEN I JUNI?
– Sedan dess har jag jobbat på arytmienheten på 
Norrlands universitetssjukhus. Jag hade VFU där 
under utbildningen och trivdes så bra, dels på grund 
av mina – numera – kollegor men även för att jag 
tycker att området är så intressant! Det kändes extra 
kul att lyckas få ett jobb efter examen med tanke på 
pandemin.

SLUTLIGEN, VARFÖR BLEV DET BIOMEDICINSK  
ANALYTIKERYRKET FÖR DIG?
– Min kusin gick programmet med inriktning labora-
toriemedicin och hon berättade om det för mig. Jag 
har alltid tyckt att medicin har varit intressant och 
hade tänkt att jag i alla fall skulle hamna där på ett 
eller annat sätt, så jag började läsa om vad det innebar 
att vara biomedicinsk analytiker och tyckte att det 
verkade vara någonting för mig. Sedan sökte jag 
klinisk fysiologi-inriktningen, på en sen anmälan 
faktiskt, och kom in!

DIFFERENTIERING AV  

vild-typ transtyretinamyloidos  
och hypertensiv hjärtsjukdom
Varje år utser IBL:s vetenskapliga råd årets bästa examensarbete. Alla lärosäten som utbildar biomedicinska 
analytiker kan nominera ett bidrag, och i konkurrens med flera andra bra bidrag utsågs bidraget från  
Umeå universitet, ” Differentiering av vild-typ transtyretinamyloidos och hypertensiv hjärtsjukdom”,  
till Årets studentuppsats 2020. Laboratoriet har ställt några frågor till uppsatsförfattaren Frida Granström.

❤ÅRETS STUDENTUPPSATS  2020
Differentiering av vild-typ 
transtyretinamyloidos och 
hypertensiv hjärtsjukdom
Abstrakt

Amyloidos är en systemsjukdom 
där felveckade proteinfibrer 
lagras in i olika organ i kroppen.   
Vild-typ transtyretinamyloidos 
(ATTRwt) är den vanligaste 
amyloidossjukdomen som drabbar 
hjärtat.
 Hjärtamyloidos är en sjukdom 
som ofta feldiagnostiseras då den 
på många sätt liknar andra former 
av hjärtsvikt. Ekokardiografi och 
EKG är undersökningsmetoder 
som används tidigt vid misstänkt 
hjärtsvikt och ger en bra bild av 
hjärtfunktionen. Syftet med denna 
studie var att undersöka om 
ekokardiografi och EKG kan 
användas för att särskilja ATTRwt 
och hypertensiv hjärtsjukdom 
(HTS). Studien inkluderade 27 
försökspersoner med HTS och 24 
med ATTRwt. I försök att urskilja 
ATTRwtamyloidos från HTS med 
hjärtsvikt användes ett flertal 
variabler från metoder som är  
lättillgängliga i primärvård och 
inom klinisk fysiologi. 
 Samtliga genomgick scintigrafi 
med radioisotopen 3,3-difosfono- 
1,2-propandikarboxylsyratetrana-
triumsalt. Mätningar av hjärtrum 
och flöde utfördes med 
2D-ekokardiografi och doppler. 
Retledningshinder och arytmier 
samt QRS-komplex utvärderades 
och mättes med EKG. QRS-ampli-
tud/relativ väggtjocklek var  
det mått som bäst skiljde 
sjukdomarna åt. 
 Studien visade att ekokardio-
grafi och EKG kan användas i  
en enkel algoritm för att kunna 
särskilja sjukdomarna ATTRwt 
och HTS. Relativ väggtjocklek 
kombinerat med QRS-amplitud  
var den mätmetod som hade  
bäst förmåga att korrekt indela 
patienter i rätt sjukdomsgrupp.

Ansök om stipendier
senast 28 februari
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 medlem-
marnas fortbildning och kompetensutveckling.

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

Stipendier delas ut två gånger per år. Sista ansökningsdag för 
stipendium som delas ut på våren är 28 februari.
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Brev från sektionsordföranden

Glöm inte att vi var en viktig del av  

hälso- och sjukvården redan före pandemin

Nu börjar vi närma oss jul och för en del av oss innebär det förhoppningsvis lite avkoppling även om den 

kommer bli annorlunda än tidigare. Året har präglats av en pandemi som inneburit stora uppoffringar av  

oss alla där vi i stor utsträckning fått ställa om och anpassa oss till rådande omständigheter såväl i vårt dagliga 

arbete som privat. Aldrig förr har vår fantastiska profession synts och hörts i så många sammanhang som i år. 

Det är verkligen inte förvånande då vi ansvarar för de prover som analyseras i pandemins spår – är patienten 

smittad eller inte? Arbetsbördan för att ta hand om alla dessa prover är mycket stor och kollegorna på  

laboratorierna i Sverige gör ett imponerande arbete.

Även vi inom klinisk fysiologiska verksamheter märker av pandemin med ökad efterfrågan på våra undersök-

ningar då viruset kan påverka exempelvis hjärt- och lungfunktionen hos patienterna. I vår verksamhet har  

till exempel allt fler ekokardiografiska undersökningar bland covidsmittade patienter utförts bedside på 

vårdavdelningar och IVA. Jag tänker mig att det påverkat era verksamheter runt om i landet också. Men låt  

oss inte glömma att vi legitimerade biomedicinska analytiker med vår kompetens var en mycket viktig del  

av hälso- och sjukvården redan före pandemin och vi kommer vara det även när den väl är över! Yrkets  

status och betydelse förtjänar att uppmärksammas ännu mer framöver och med det följer förhoppningsvis 

också en ökad värdering, för nog är vi värda en bra lön och löneutveckling för vårt viktiga arbete..

VIKTIGT ATT FORTSÄTTA JOBBA FÖR SPECIALISTUTBILDNING

Ett viktigt led i detta är att fortsätta arbetet med att införa en reglerad specialistutbildning och olika karriärvägar 

för vår profession. Många bra exempel finns inom klinisk fysiologiska verksamheter runt om i landet där 

specialisttjänster har införts utifrån definierade krav på erfarenhet, yrkesskicklighet och kompetens och 

specialistbiomedicinska analytiker har stora möjligheter till att bidra till verksamhetens utveckling och dela 

med sig av sin kunskap. Allt detta kommer på sikt att få fler att vilja utbilda sig till biomedicinska analytiker 

och göra yrket mer attraktivt. Vi har ett roligt och utvecklande arbete och vi behöver verkligen bli fler.

Jag har suttit med i styrelsen för sektionen klinisk fysiologi sedan starten 2016. Vårt mål har varit att lyfta 

frågor, skapa engagemang och synliggöra oss biomedicinska analytiker som arbetar inom klinisk fysiologi, 

nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi. Bland annat har vi arrangerat kurser, en inom lungfunktion och  

en i långtids-EKG, i syfte att sprida kunskap och bidra till kompetensutveckling bland er kollegor runt om  

i landet. I februari 2021 kommer en kurs inom nuklearmedicin att hållas, så håll utkik efter den på IBL:s 

webbplats, och fortsätt gärna att kontakta IBL:s kansli med önskemål om kurser och tips på intressant innehåll 

till Laboratoriet.

VILL DU ENGAGERA DIG I STYRELSEN?

Några av oss i sektionens styrelse har beslutat att inte ställa upp för omval vid nästa årsmöte.  

Så känner du för att engagera dig i sektionens framtida arbete, kontakta då IBL:s valberedning.

Med dessa ord önskar jag er alla en God Jul & Gott Nytt År

Andreas Malmgren

Ordförande i sektionen för klinisk fysiologi

SEKTIONEN FÖRK
LIN

F
Y

S

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 31 DECEMBER
Läs mer om hur du nominerar på IBL:s webbplats,  
och skicka din nominering till kansli@ibl-inst.se  
senast 31 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
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KURSER KURSER

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

KURSLEDARE  Karin Ohlander och

Christina Andersson

DATUM  23-25 mars 2021

PLATS  Falu lasarett

PRIS  9 800 KR.

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  8 800 KR

FORTSÄTTNINGSKURS 
I CELLMORFOLOGI
Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker  
som har erfarenhet av att differentiera blodceller på 
utstryk och vill få en fördjupad kunskap i ämnet.

Teori, genom föreläsningar varvas med praktik  
(Vi arbetar med livebilder på celler via kamera från 
mikroskopet till dataskärmar).

Under kursens praktiska del kommer vi att öva 
tillsammans på att cellklassificera morfologiska fynd 
från olika blodsjukdomar. Utgångspunkten är 
normal hematopoes och vi följer vad som händer 
med cellerna vid olika blodsjukdomar både i blodet 
och i benmärgen.

Kursen kommer att fokusera på celler i mikroskopet 
eftersom det är biomedicinska analytikers special- 
område.

För att tillgodogöra sig kursen är det nödvändigt 
att du har en god teoretisk grund i hematologi och 
terminologin bakom.

KURSANSVARIGA  Karin Ohlander och Christina Andersson
DATUM  9-11 februari 2021
PLATS  Falu lasarett
PRIS  9 800 KR.
PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  8 800 KR

ret började så bra. Jag kom hem i mitten av 
februari efter en lång semester i Nya Zeeland 
och Australien. Jag var så nöjd över att vi skulle 
hålla så många bra kurser under 2020. Vi hade 
äntligen fått till en flödescytometrikurs och 

svamplabb hade tackat ja till att hålla ytterligare en 
kurs. 

När pandemin bröt ut i början av mars så föll allt. 
Vad skulle vi nu göra? Så många biomedicinska 
analytiker som sett fram emot att gå våra kurser. Hur 
skulle vi få in pengar för att finansiera IBL:s fasta 
kostnader? 

Det var många frågor som skulle besvaras. Hur 
snabbt skulle vi kunna ställa om de fysiska kurserna 
till digitala? Vilka kurser skulle ens kunna fungera  
digitalt? 

Vi ställde om och kunde hålla tre kurser digitalt 
under hösten, kurs i molekylärpatologi, kvalitetskurs 
2 för kvalitetsansvariga och kurs i risk- och händelse-
analys med gott resultat.

Det finns inte mycket som är positivt med pande-
min, men en bra sak vi kan ta med oss är den snabba 
omställningen till digitala kurser. Vi har varit på väg 
dit länge men tog steget fullt ut nu. 

Vi hade hoppats kunna genomföra grundkurs i 
blodmorfologi fysiskt i Falun i november men tyvärr 
utvecklades pandemin åt fel håll. Denna kurs kom-
mer nu förhoppningsvis kunna genomföras digitalt 
redan innan årsskiftet. 

Det är förstås ovisst vad som händer under våren, 
men vi siktar på fler digitala kurser och hoppas att 
fortsättningskursen i cellmorfologi går att hålla fysiskt 

i Falun. Vi vet att det finns stort intresse för dessa 
kurser och platserna brukar gå åt snabbt.

En av IBL:s viktigaste frågor är att bidra till kom-
pentensutveckling för biomedicinska analytiker.  
Det gör vi genom att ibland hålla kurser inom smala 
områden som ändå är viktiga för kompetensutveck-
lingen för vissa biomedicinska analytiker. Många av 
dessa kurser är inte ekonomiskt lönsamma men vi 
håller dem ändå eftersom de är viktiga för biomedi-
cinska analytiker. 

För cirka 10 år sedan hade vi dubbelt så många 
medlemmar som idag. En anledning till det stora 
medlemstappet är att många går i pension och att  
vi inte lyckas rekrytera lika många nya. Vi är så 
tacksamma för alla er som väljer att vara medlem.  
Det är ni som gör att IBL kan fortsätta driva viktiga 
frågor och fortsätta hålla kurser!

Tanja Wijkmark
Kanslichef och kursansvarig, IBL

ÅRET SOM GÅTT  
– brev från kursansvarig

Å

GRUNDKURS I BLODMORFOLOGI

Fördjupningskurs  
i nuklearmedicin 
– DIGITAL UTBILDNING
Två dagars fördjupningskurs i nuklearmedicin 
– en interaktiv och digital kurs arrangeras i 
samarbete mellan Institutet för biomedicinsk 
laboratorievetenskap och avdelningen för 
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Skånes 
universitetssjukhus.

PROGRAMMET INNEHÅLLER
• strålningsfysik/strålskydd
• lungscintigrafi
• artificiell intelligens
• myokardscintigrafi
• statisk och dynamisk njurscintigrafi
• paneldiskussioner

DATUM  9-10 februari 2021
PRIS  4 800 KR
PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 800 KR
SISTA ANMÄLNINGSDAG 23 JANUARI



20 JANUARI
Equalis, digital utbildningsdag
Ekokardiografi

25 JANUARI
Equalis, digital utbildningsdag
Koagulation

9-10 FEBRUARI
Fördjupningskurs i  
nuklearmedicin
Digital utbildning

9-11 FEBRUARI
Fortsättningskurs blodmor- 
fologi
Falun

10 MARS
Equalis, digital utbildningsdag
Fysiologisk kärldiagnostik

11 MARS
Equalis, digital utbildningsdag
Klinisk mikrobiologi

15 MARS
Equalis, digital utbildningsdag
Läkemedel och toxikologi

23-25 MARS
Grundkurs blodmofologi
Falun

25 MARS
Equalis, digital utbildningsdag
Hematologi

25-27 MAJ
Vårmöte i klinisk kemi

25-28 MAJ
Infektionsveckan & mikro- 
biologiskt vårmöte
Uppsala

24-28 AUGUSTI
IFBLS – världskongress
Köpenhamn

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.

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2021
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NÄSTA NUMMER AV

Kommer 8 februari 2021

KURSER

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
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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

  VirClia Lotus har:
  Random access

  Kontinuerlig laddning av prover 

  STAT funktion för kritiska prov

  Första resultatet inom en timme, sedan nya resultat varje 30 sekund.

   Mer än 90 olika immunoanalyser (VirClia Monotest) på ett och samma system.

diagnostiska immunologiska infektionssjukdomar. 
Systemet bygger på ny, känsligare och stabilare teknologi.

Vi introducerar VirClia Lotus för analys av

  NY CLIA TEKNOLOGI!
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