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Våren är snart slut och vi blickar mot sommar och semester. Våren 
kom som alltid med spännande nyheter i form av ansöknings- 
siffrorna till biomedicinska analytikerprogrammen runtom i landet. 
Ansökningssiffrorna gjorde  ju en efterlängtad sväng uppåt i fjol,  
efter flera års nedåtgående som förhoppningsvis nådde botten för  
två år sedan.

Glädjande nog kunde vi konstatera att det totala antalet sökande 
fortsatte uppåt och att vi nu får backa fem år för att hitta fler som 
sökt sig till vårt livsviktiga yrke. Nu är det viktigt att fortsätta jobba 
för att de senaste två årens trendbrott blir en ny och långsiktigt 
uppåtgående trend. För även om siffrorna är bra, framför allt jämfört 

med förförra året, så har vi en 
lång väg att gå för att möta 
vårdens behov på lång sikt.

Sommaren innebär också 
att vi får ut ett gäng nyutexa-
minerade biomedicinska 
analytiker som längtat efter 

att börja sin första anställning inom professionen. De kommer ut med 
sina nya, nyfikna och engagerade ögon för att berika verksamheten 
men ny energi. Ta tillvara på denna energi så att vi tillsammans kan 
fortsätta utveckla framtidens diagnostik.

I skrivande stund förbereds det inför IBL:s årsmöte som för andra  
året i rad, och med anledning av rådande restriktioner, sker digitalt. 
Den här gången är det val av styrelsemedlemmar och det ska bli 
spännande att se vilka årsmötet väljer in till IBL:s huvudstyrelse och 
sektionsstyrelser. Styrelsernas sammansättning är avgörande för allt 
det viktiga arbete vi har framför oss med att 
synliggöra och lyfta professionen för att få en 
god kompetensförsörjning i framtiden. Den  
nya styrelsen är delaktig i planeringen av ett 
digitalt Diagnostikforum 2021. det kommer bli 
en fullspäckad konferens med flera block som 
bland annat innehåller programpunkter där vi 
diskuterar professionens utveckling och framtid. 
Så boka in 28-29 oktober. Men först önskar jag 
er alla en skön och efterlängtad semester där vi 
laddar inför en fullspäckad höst med flera 
spännande aktiviteter.

LÅT TRENDBROTTET BLI EN TREND

”Ta tillvara på denna energi så att vi 
tillsammans kan fortsätta utveckla 

framtidens diagnostik”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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NYA OCH ICKE-INVASIVA DIAGNOSTISKA METODER FÖR  
BEDÖMNING AV LUNGORNAS BLODFLÖDE VID HJÄRTSVIKT
Mariam Al-Mashat skriver om sin avhandling

   som sätter pricken över i-et
Den avancerade i-serien med de kompakta (U)HPLC syste-
men evolverar, både Prominence-i HPLC och Nexera-i 
UHPLC inkluderar nu Analytical Intelligence. Dessa system 
kombinerar ultrasnabb analys, förenklad metodöverföring, 
automatiserad provupparbetning, minimerad miljöpåverkan 
och enkelt instrumentunderhåll med flexibiliteten att kun -
na jobba på avstånd. De är idealt anpassade för applika -
tioner inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. 
 
Automatisering och möjlighet till fjärrstyrning 
bidrar till en betydande effektivitetsökning och minskar  
risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn. 
 

Analytical Intelligence 
integrerar smart automation med tekniker såsom M2M 
och IOT för att underlätta instrumentunderhåll, förenkla 
laboratoriedrift och säkerställa tillförlitliga resultat. 
 
Flexibel mjukvarukontroll 
med Shimadzus LabSolution LC/GC, LC-MS eller DB/CS för 
fullständig FDA 21 CFR Part 11 efterlevnad. Det finns även 
stöd för mjukvarupaket från andra tillverkare. 

i-volutionen av HPLC fortsätter
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VETENSKAP

jukdom kan påverka vårt 
mående i olika grad. För att 
ge rätt behandling till rätt 
person vid rätt tillfälle är 
det viktigt att förstå hur 
kroppen fungerar. Därför 

arbetade jag inom ramen för min 
avhandling med att utveckla nya 
metoder för att mäta förändringar 
i kroppens fysiologi. Hjärtsvikt är 
ett kliniskt syndrom som innebär 
att hjärtat inte förmår pumpa till- 
räckligt med blod för att tillgodose 
kroppens behov. Det ger upphov 
till många olika symptom men de 
vanligaste är andfåddhet, trötthet 
och bensvullnad. Dålig pumpför-
måga beror på reducerad vänster-
kammarfunktion vilket leder till ett 
ökat fyllnadstryck i hjärtat. Detta 
kan i sin tur leda till att blodet 
stockar sig i lungkärlen med lungstas 
som följd. Lungstas gör att vätska 
filtreras ut från lungkapillärerna ut 

i lunginterstitiet och orsakar vätske- 
ansamling i lungorna, lungödem. 
Enligt de internationella riktlinjer 
som vi arbetar utifrån bör misstanke 
om lungödem vid hjärtsvikt i första 
hand undersökas med lungröntgen 
(1, 2). Trots dessa riktlinjer finns 
det studier som visar på att 
lungröntgen inte fungerar helt 
tillfredställande (3-5).

UTVECKLING OCH VALIDERING  
AV NYA METODER
Huvudsyftet med min forskning, 
som jag nyligen presenterat i en 
avhandling (6), var att utveckla 
och validera nya metoder för att 
bättre diagnostisera, kvantifiera 
och följa upp lungstas vid hjärt-
svikt. Variation av blodflödet i 
lungkretsloppet har i en experi-
mentell studie visat sig vara ett 
mått vid hjärtsvikt (7), men 

metoden har inte studerats hos 
patienter med hjärtsvikt tidigare 
vilket därför studerades i min 
avhandling.

Tomografisk lungscintigrafi är  
en nuklearmedicinsk undersök-
ning som med hjälp av ett radio-
aktivt ämne undersöker fördelning 
av ventilation (luft) och perfusion 
(blod) i lungorna. Med en analys-
metod som utvecklats på avdel-
ningen för Klinisk fysiologi och 
nuklearmedicin på Skånes univer-
sitetssjukhus i Lund kan tomogra-
fisk lungscintigrafi användas för  
att både påvisa och kvantifiera 
grad av lungstas vid hjärtsvikt (8), 
men metoden behövde valideras. 
Vid vår validering av metoden 
jämförde vi med hjärtkateterisering 
och visade att undersökning med 
tomografisk lungscintigrafi kan  
användas för att mäta grad av 
lungstas hos patienter med hjärt-

AV H A N D L I N G

Nya och icke-invasiva diagnostiska 
metoder för bedömning av  
lungornas BLODFLÖDE vid hjärtsvikt
Text: Mariam Al-Mashat

S
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Mariam Al-Mashat 
Leg. Biomedicinsk analytiker 
och Doktor i medicinsk 
vetenskap med inriktning 
klinisk fysiologi, hjärt-MR 
gruppen, Klinisk fysiologi 
och nuklearmedicin,  
Skånes Universitetssjuk-
hus i Lund.

svikt (9). Under normala förhål-
landen och när patienten ligger på 
rygg samlas det mesta av blodet 
dorsalt/posteriort (10). Vid hjärt-
svikt och lungstas sker en omför-
delning av perfusionen till ventrala/ 
anteriora delen av lungan. Genom 
en analys av perfusionsbilderna från 
tomografisk lungscintigrafiunder-
sökning går det att kvantifiera 
omfördelningen med perfusions-
gradienter (8, 9). Resultatet bekräf-
tades med mätning av kiltrycket 
mätt invasivt med högersidig hjärt- 
kateterisering i pulmonalis artären, 
vilket används som ett mått på 
vänsterkammafunktion (9). Orsak 
till omfördelningen är okänd, men 
en hypotes är att den sker i lung- 
interstitiet, där lungstas leder till 
att vätska filtreras ut från kapillären 
ut i lunginterstitiet vilket resulterar 
i en vätskeansamling i den delen av 
lungan. På grund av gravitationen, 
så kommer vätskan att trycka ihop 
kapillärerna och alveolerna. Blod- 
flödet behöver då söka sig en annan 
väg och omfördelas anteriort i 
lungan. 

Våra studier visade också att lung- 
scintigrafi var bättre än lungröntgen 
vid diagnostik av lungstas hos dessa 
patienter (9). Skillnaden mellan 
lungröntgen och tomografisk 
lungscintigrafi är att lungröntgen 
visar anatomin av lungorna, 
medan tomografisk lungscintigrafi 
visar en 3-dimensionell ”fysiolo-
gisk karta” över lungorna.

METODER I AVHANDLINGEN
Patienter med hjärtsvikt kan 
behandlas med en biventrikulär 
pacemaker, även kallad hjärtsvikts- 
pacemaker eller cardiac resynchro-
nization theraphy (CRT). Pace- 
makern synkroniserar kamrarnas 
sammandragningar och ökar därmed 
hjärtats pumpförmåga. När behand- 
ling inte hjälper kan det vara 
aktuellt med en hjärttransplanta-
tion för vissa patienter. Vi kunde 
även se att perfusionsmönstret 
(perfusionsgradienterna) från den 
tomografiska lungscintigrafiunder-
sökningen förbättrades efter hjärt- 
transplantation (11) och hos 

Ventilation Perfusion Kvotbild

Före hjärt-
transplantation

Maximum

Efter hjärt-
transplantation

Perfusionsgradienter = 
5.68 %-counts/cm

Perfusionsgradienter = 
-4.69 %-counts/cm

Minimum

Anteriort

Posteriort

Anteriort

Posteriort

Anteriort

Posteriort

Anteriort

Posteriort

nedsatt. Variationen berodde också 
på att tidpunkten där maximal 
blodvolymsvariation i lungorna 
inträffar, sker senare hos patienter 
jämfört med kontroller. Resterande 
variation (ca 60%) sker troligen  
på småkärlsnivå. 

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis är lungstas 
vid hjärtsvikt en erkänt svår 
diagnos att kvantifiera objektivt. 
Vi har i våra studier visat att de 
icke-invasiva metoderna tomogra-
fisk lungscintigrafi och hjärt-MR 
kan ge kompletterande informa-
tion vid hjärtsviktsdiagnostik.  
Vi har också visat att tomografisk 
lungscintigrafi kan användas för 
att följa upp behandlingseffekten 
efter att patienter genomgått en 
hjärttransplantation eller fått en 
biventrikulär pacemaker. Sannolikt 
kan även effekt av läkemedelsbe-
handling följas på samma sätt.  
I förlängningen har våra studier 
ökat förståelsen av bakomliggande 
fysiologi vid lungstas och hjärt-
svikt. 
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Tomografisk lungscintigrafibild (sagitala snitt) över fördelningen av ventilationen och 
perfusionen i vänster lunga hos en hjärtsviktspatient före och efter hjärttransplantation, 
med tillhörande perfusionsgradienter. Färgskalan till höger visar minimum till maximum 
upptag av det radioaktiva ämnet i lungorna. 

patienter som fått behandling med 
en biventrikulär pacemaker (12). 
Förbättringen var tydligt associerat 
med att de patienter som hade  
fått en pacemaker hade mindre 
symptom av sin hjärtsvikt (12).

En annan metod för att kvanti-
fiera grad av hjärtsvikt som vi under- 
sökte var att använda hjärt-magnet- 
kamera (hjärt-MR) för att under-
söka hur mycket blodflödet i lung- 
kretsloppet varierar. Även här an- 
vände vi en metod som är utveck-
lad på avdelningen för Klinisk 
fysiologi och nuklearmedicin på 
Skånes universitetssjukhus i Lund 
(7, 13). Med hjärt-MR mätte vi 
variation i blodflödet i lungkrets-
loppet och kunde differentiera detta 
mellan patienter med hjärtsvikt och 
ålders- samt könsmatchade friska 
kontroller (14). Metoden reflekterar 
maximal variation av blodflödet i 
lungkretsloppet under en hjärtcykel. 
Detta kan liknas vid ett badkar 
som fylls med vatten (=lungorna 
fylls med blod), badkaret fylls via 
kranen (=inflödet från lungartären) 
och töms via avloppet (=utflödet 
genom lungvenen). Mätning av 
förändringar i hur mycket vatten 
som finns i badkaret motsvarar 
mätning av förändringar i blodflödet 
i lungkretsloppet. Vid lungstas  
och lungödem så ökar trycket i lung- 
venerna, vilket i sin tur påverkar 
variationen av blodflödet i lung-
kretsloppet. I vår studie var blod- 
volymsvariationen i lungkretsloppet 
högre hos hjärtsviktspatienter jäm- 
fört med kontroller (14). Ungefär 
40% av variationen som sågs hos 
patienterna berodde på att hjärt-
muskelns förmåga att förkortas när 
den drar ihop sig, vilket leder till 
att blodets förmåga att sugas till 
förmaket från lungvenerna, är 
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åren 2020 gjorde kurvan över antalet som 
söker biomedicinsk analytikerutbildningen 
en efterlängtad sväng uppåt efter flera års 
vikande trend. Detsamma gällde flera andra 
vårdutbildningar och antogs ha pandemi- 
relaterade orsaker, dels att fler söker sig till 

utbildningar på en skakigare arbetsmarknad och dels 
att fler fått upp ögonen för vårdyrken som spelat en 
viktig roll för både vård och diagnostik.

När ansökningsperioden inför höstterminen stängde 
15 april var det naturligtvis spännande att se om 
fjolårets ökning endast var tillfällig eller om kurvan 
fortsatt uppåt. Därför var det glädjande att konstatera 
att det totala antalet sökande ökat med över 500, från 
5 196 till 5 708. En kraftig ökning, inte minst från 
2019 då det totala antalet sökande stannade på 4 350. 
Antalet sökande i första hand låg kvar på exakt samma 
siffra, 805 stycken, som året innan. Sammantaget gör 
årets söktryck att vi behöver backa till 2016 för att 
hitta högre siffror (gäller både sökande totalt och i 
första hand).

Av de 805 som sökte biomedicinsk analytikerpro-
grammet i första hand var det 124 stycken som hade 
Göteborgs universitet som sitt förstahandsval.

– Vi har haft en dipp i antal sökande i första hand 
men de senaste åren har det vänt uppåt igen och nu 
ser vi ungefär två sökande per plats. Jag misstänker  
att det delvis följer kurvan över hur stora årskullarna 
är men hoppas också att det ökande antalet sökande 
återspeglar ett ökat intresse för utbildningen och att 
detta beror på det senaste årets synlighet i media.  
Vi planerar att ställa frågan i samband med upprop 
till hösten. Det vi har sett i studentgruppen som 
antogs i höstas är att väldigt många är intresserade  
av laboratoriemedicin och att många tidigt har en 
uppfattning om vad de skulle vilja arbeta med i 
framtiden, säger Camilla Hesse som är programan- 
svarig för biomedicinsk analytikerprogrammet vid 
Göteborgs Universitet. 

Hon berättar att universitetet inte marknadsfört 
programmet mer än vanligt under senaste året, men 
att de hade ett förhållandevis stort antal lyssnare vid 

SÖKTRYCKET  
              FORTSATTE UPPÅT

programmets webbinar –  jämfört med andra pro-
gram – vid universitetets besöksdag som i år genom-
fördes digitalt. Ansökningar är en sak, biomedicinska 
analytikerprogram över hela landet dras också med 
stora avhopp jämfört med många andra yrkesprogram. 
Även här ser Camilla Hesse positivt på saken för 
Göteborgs del, åtminstone för stunden.

– När det gäller examen i år så kommer närmare 
60 stycken utexamineras, så det ser bra ut. Vi har också 
ett bra antal studenter kvar i programmet på år 1 och 2. 
Det finns dock en generell oro att när pandemirestrik-
tionerna släpper så kommer studenterna börja röra på 
sig och vi kommer se en del studieuppehåll och avbrott.

1 000 NYBÖRJARSTUDENTER PER ÅR
Oavsett om vi upplever ”pandemidopade” siffror just 
nu, eller om det faktiskt vänt uppåt på riktigt, så behövs 
både ett högt söktryck och bättre förutsättningar för 
att utbilda fler. För samma dag som ansökningsperioden 
stängde publicerades en alarmerande analys från 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som bland annat 
tog upp behovet av nybörjarstudenter för att möta 
behovet fram till 2035. För biomedicinska analytiker 
beräknas det ökade behovet, alltså så många fler som 
behöver utbildas under perioden jämfört med dagens 
takt, vara 2 500 stycken.

V

Med hänsyn tagen till examensfrekvens uttrycks 
behovet till 1 000 nybörjarstudenter årligen, från och 
med nu och fram till 2035. En ökning med hisnande 
82% från dagens cirka 600 (antalet nybörjarstudenter 
2019 enligt UKÄ:s rapport). 

Camilla Hesse kommenterar analysen och behovet 
ur både lokalt och nationellt perspektiv:

– Vi har som sagt väldigt många studenter i alla års- 
kurser just nu och jag ser ingen möjlighet att vi skulle 
kunna utöka utbildningen med nuvarande resurser. En 
stor flaskhals är VFU samt att även övrig färdighets-
träning kräver mer resurser. Om antalet nybörjarplatser 
ska öka behöver nog detta diskuteras nationellt och man 
behöver också skjuta till ytterligare resurser för att klara 
detta. Samtidigt behöver arbetsgivare arbeta för att göra 
yrket attraktivt genom bra arbetsmiljö och intressanta 
uppgifter, även löne- och karriärutveckling är viktiga 
frågor för att behålla de som utbildar sig. Lösningen 
på hälso- och sjukvårdens problem är kanske inte att 
utbilda fler.

Antalet sökande till biomedicinsk analytikerprogrammet är det högsta på fem år. Samtidigt 

larmar Universitetskanslersämbetet om att antalet nybörjarstudenter behöver öka drastiskt för 

att möta behovet på lång sikt.

Text Marcus Rehnberg

MEN MÅNGA FLER NYBÖRJARSTUDENTER BEHÖVS ENLIGT RAPPORT FRÅN UKÄ

Utdrag från UKÄ:s analys ”Prognos: högskoleutbildade i relation till 
arbetsmarknadens behov”
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e ursprungliga olympiska 
spelen kan spåras tillbaka 
till flera hundra år före 
Kristus, men med undantag 
för de världskrigsdrabbade 
åren 1916, 1940 och 1944 har 

de olympiska sommarspelen i mer 
eller mindre modern tappning varit 
en konstant vart fjärde år sedan 1896.

Precis som för alla andra stora 
publika idrottsevenemang har 
coronapandemin gjort ett hack 
även i den olympiska tidslinjen, 
och det mästerskap som skulle 
avgjorts i Tokyo sommaren 2020 
stundar nu istället sommaren 2021. 
I Tokyo står 33 sporter (och 339 
OS-grenar) på programmet. Artis- 
tisk gymnastik fanns med redan 

1896, när sporterna kunde räknas 
med hjälp av båda händernas fingrar 
och har alltid funnits med medan 
många andra sporter framför allt 
tillkommit och i vissa fall strukits. 
Det är just gymnastik, och framför 
allt grenen barr vi vill uppmuntra 
Laboratoriets läsare att hålla ett 
extra öga på i sommar.

Sveriges bästa gymnast de senaste 
åren, Jonna Adlerteg, OS-debute-
rade som 17-åring i London 2012. 
Hon missade 2016-spelen på grund 
av en knäskada – hon skadade kors- 
bandet vid en olycklig landning 
– och laddar nu inför sitt andra 
OS som 26-åring. I gymnastikens 
värld är det snarare så att 26 är 
gammalt än att 17 är ungt.

– Det är jättegammalt! De flesta 
håller inte på efter 20, så jag är 
verkligen veteran, intygar Jonna 
Adlerteg som så sent som i april 
tog en sjätteplats i sin specialgren 
barr när EM avgjordes i Basel, 
Schweiz.

Även om hon inte ser slutet på 
karriären riktigt ännu, så har hon 
börjat förbereda sig för livet efter 
elitsatsningen på gymnastik. Sedan 
hösten 2020 går hon biomedicinsk 
analytikerprogrammet på Örebro 
universitet och det är inriktning 
klinisk fysiologi som gäller.

– Jag är intresserad av fysiologi 
och av kroppen i allmänhet, framför 
allt från träningen tror jag, och har 
velat plugga någonting inom det 

Hon är veteran vid 26 års ålder, kombinerar 25-timmarsveckor i träningslokalen med  
heltidsstudier till biomedicinsk analytiker, och i sommar representerar hon Sverige i Tokyo-OS. 
Laboratoriet har pratat med Jonna Adlerteg om träningsdisciplin och att hitta rätt utbildning.

Text: Marcus Rehnberg 

JONNA ADLERTEG
siktar på OS-final

Flerfaldig medaljör. Jonna Adlerteg vid EM i Basel.

Foto: Filippo Tomasi

EFTER TOKYO VÄNTAR ÖREBRO OCH TREDJE TERMINEN PÅ BIOMEDICINSK ANALYTIKERPROGRAMMET

D

INTERVJU
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LumiraDx Tester – exakta resultat inom några minuter, på en och samma  
             patientnära platform.

LumiraDx Platform och Tester är designade under samma principer  
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En revolution inom diagnostik av parasiter

Novodiag® Stool Parasites
snabb samtidig detektion av 

protozoer, helminter och mikrosporidier

*Ancylostoma duodenale
Ascaris lumbricoides / suum Balantidium coli 

Blastocystis spp. Clonorchis sinensis / Opisthorchis spp. / 
Metorchis spp. Cryptosporidium spp.

Cyclospora cayetanensis Cystoisospora belli Dientamoeba fragilis
Diphyllobothrium latum / nihonkaiense

Encephalitozoon spp. Entamoeba histolytica Enterobius vermicularis
Enterocytozoon bieneusi Fasciola spp. Fasciolopsis buski Giardia intestinalis

Hymenolepis diminuta Hymenolepis nana Necator americanus 
Schistosoma mansoni Schistosoma spp. Strongyloides stercoralis

Taenia saginata / asiatica Taenia solium Trichuris spp.

° Ett enda test som på c:a 90 minuter ger svar på 26* targets

° Täcker >95% av intestinala parasiter

° Testen är kompatibel med det helautomatiserade    
   Novodiag® systemet

° Novodiag® systemet är enkelt att använda 
   och resultaten är lätta att tolka

° Random access

-› Kräver mindre expertis och erfarenhet än mikroskopi
-› Spårbarhet med streckoder
-› Förbättrat arbetsflöde och snabba resultat
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området. Sedan läste jag om bio- 
medicinsk analytiker och tyckte det 
verkade spännande, så jag tänkte 
att jag får testa. Jag har ju satsat på 
min träning, men när min lillasyster 
som är fem år yngre började ha fler 
högskolepoäng så tänkte jag att det 
liksom är dags att ta tag i det. Så 
då tog jag steget. Jag tycker också 
det är nyttigt att se framåt, efter 
gymnastiken och så.

VÄNTAT SEDAN HÖSTEN 2019
Jonna Adlerteg kvalificerade sig 
egentligen för OS via en kvotplats 
redan vid VM 2019, vi ska inte gå 
in på kval- och kvotsystem mer än 
så, och efter en lång väntan tog 
Sveriges olympiska kommitté (SOK) 
ut henne i OS-truppen officiellt 
först 25 april i år. Hennes plats i 
OS-truppen är baserad på det så 
kallade grundkriteriet, alltså att 
kunna tävla om minst en åttonde-

Jonna Adlerteg
Åler: 26
Klubb: Eskilstuna GF

Internationella meriter i urval:
• EM-silver 2013 och 2018
• OS-semifinal 2012
• VM-final 2018
• Seger i världscuptävling 2015

Aktuell som
• Svenskt finalhopp i barr vid OS i Tokyo
• Biomedicinsk analytikerstudent vid  

Örebro universitet

plats. En målsättning hon själv 
håller med om.

– Precis, jag vill komma till 
OS-final. Sedan kommer det ju 
ner till att göra en så bra prestation 
som möjligt. I gymnastiken kan 
man bara påverka sin egen presta-
tion, för alla andra kör sitt eget race.

Det är i grenen barr hon nått sina 
största framgångar, och även om 
hon faktiskt kvalade in via mång-
kamp så är det enbart barr hon 
kommer att tävla i under OS.

– Jag tränade och tävlade i mång- 
kamp fram till 2016, men det växte 
väl fram mer och mer att barr var 
min bästa gren. Jag tog min första 
EM-medalj i barr 2013, och det 
märktes mer och mer att det var min 
favoritgren och den jag var bäst på. 
Och när jag skadade korsbandet 2015 
blev det ännu mer naturligt för då 
kunde jag bara träna barr ett bra tag.

TRÄNINGSDISCIPLIN OCH NY INPUT
Att specialisera sig på ett redskap 
istället för fyra gör att hon kan 
lägga något mindre tid på träning 
än tidigare, men det är ändå 25 
timmar i veckan som gäller. Den 
uppenbara frågan är förstås hur det 
har gått att plugga heltid samtidigt. 

– Ja, det är en bra fråga. Jag har 
haft en väldigt bra kommunikation 
med Örebro universitet. Vi tog ett 
möte redan innan jag började, för 
jag visste inte hur det skulle funka 
och hur mycket tid jag skulle ha. 
Planen från början var att göra det 
jag hinner och kanske läsa första 
året på två år, men sedan har det 
rullat på och nu har jag läst 100%. 
Jag har fått hjälp med att byta 
grupper till laborationer och andra 
saker som sker på plats i Örebro, 
det är ju framför allt det som är 
svårt. Där jag väldigt tacksam för. 

Att börja plugga har gjort att jag 
också fått in lite annan input och 
känt att det finns annat än gym-
nastiken som jag också tycker är 
kul. Men det är ju absolut lättare 
att kombinera med ett annat liv 
om man satsar på ett redskap 
jämfört med att köra fyra, säger 
Jonna Adlerteg som tror att den 
träningsdisciplin som tagit henne 
långt inom idrotten också under-
lättat för studierna.

– Ja, det är det som är min 
starka sida både inom gymnastiken 
och skolan, att jag är väldigt disci- 
plinerad och envis. Har jag bestämt 
mig för att jag ska klara den här 
tentan, så kommer jag göra vad som 
krävs. Samma sak med träningen.

VALT RÄTT UTBILDNING
Eventuellt var det genom gymna- 
stiken hon först kom i kontakt 
med biomedicinsk analytikeryrket, 
i samband med fystester på Bosön 
(Riksidrottsförbundets utveck-
lingscentrum).

– De har ju ett labb där, med 
biomedicinska analytiker. Jag vet 
inte riktigt hur jag kom in på det, 
men jag har hört talas om yrket lite 
grann och sedan såg jag det när jag 
var inne och sökte på olika utbild-
ningar. Jag fastnade ganska snabbt, 
för jag kände att inget annat verkade 
kul. Så jag tror faktiskt inte jag valde 
mellan så många andra utbildningar 
utan väntade tills jag hittade något 
jag fastnade för. Jag skulle helst vilja 
jobba inom idrottsmedicin, men vi 
får se, jag tycker typ allt som vi har 
gjort har varit kul. Det har varit att 
”nu tycker jag det här är kul” och 
sen går vi vidare till nästa moment 
och då har jag känt att ”det här är 
också jättekul”. Så det känns som 
jag har valt rätt utbildning.

INTERVJU
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DIAGNOSTIKFORUM 2021
Blicken bakåt ger fönstret mot framtidens diagnostik

Ett digitalt möte i samarbete mellan
IBL och Medicinsk Diagnostik Karolinska

WWW.DIAGNOSTIKFORUM.SE

PÅ PROGRAMMET:

 » Diagnostikens roll:

• inom nära vård-arbete

• inom högspecialiserad vård

• före och efter covid-19-pandemin

 » En profession i förändring - vart är vi på väg?

28–29 OKTOBER
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LABORATORIEHISTORIA PENSIONÄRSPANELEN

EN HISTORISK HÄLSNING  FRÅN GÖTEBORG
”Här kommer en del gamla bilder 
från laboratoriet för klinisk kemi på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
De fyra bilderna som är från 1941 
är fotograferade av Sven Sjöstedt 
och tillhör Medicinhistoriska 
museets samlingar i Göteborg. 
Huset som visas var det första 
”centrala” klinisk kemilabbet i 
Sverige och startade 1938.  

Lokalerna användes till 1985, jag 
har själv arbetat där mellan 1978 
och 1985. De svartvita bilderna är 
troligen från 50-talet men jag vet 
inte vem fotografen är, eller vad 
personerna på bilderna heter. 
Bilden från 1974 är från labora-
toriet på Barnkliniken på Östra 
sjukhuset. Bilden från 1979 visar 
en Vickers, en av de första ” 

multimaskiner” som började 
användas i mitten på 70-talet. Den 
klarade 300 x 7 analyser i timmen 
och var delvis ”datorstyrd”. Den 
stod i samma lokaler som bilderna 
från 1941. På den sista bilden syns 
en lite modernare Greiner G450 
(tidigt 80-tal), en av de maskiner 
som ersatte Vickers.”

Vi har i tidigare nummer av Laboratoriet frågat efter äldre bilder på biomedicinska analytiker 
och laboratoriemiljöer. Marianne Wallgren som jobbat som kemist i 45 år på klinisk kemi på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har försett oss med en riktig bildskatt från sin arbetsplats.

1941

1950 1974

Har du också bilder  
du vill dela med dig av?

Hör av dig till  
laboratoriet@ibl-inst.se

1979

1987
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UPPSATSTÄVLING 2021

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

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

Vetenskapliga rådet kommer 

därefter att utse en vinnare – bästa 
kandidatuppsats 2021.

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

Sista dagen för att skicka in 
tävlande bidrag är 1 juli 2021.

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

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

Bidragen skickas in till  
kansli@ibl-inst.se

Uppsatstävling för  

BIOMEDICINSKA  
ANALYTIKERSTUDENTER

Skicka in  tävlingsbidrag  senast 1 juli

Göteborg och Umeå har turats om med två vinster var de senaste fyra åren, 
från vilket lärosäte kommer det vinnande bidraget i år?

SENASTE ÅRENS UPPSATSVINNARE
2020 – Frida Granström, Umeå Universitet, med uppsatsen  
"Differentiering av vild-typ transtyretinamyloidos och hypertensiv hjärtsjukdom"

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

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

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

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

STUDERANDEKRÖNIKÖR I LABORATORIET, HUR VAR DET?
– Det har varit ett väldigt spännande och givande uppdrag, och jag är  
så tacksam för att ha fått äran att vara IBL:s studerandekrönikor läsåret 
20/21. Ibland var det faktiskt svårt att ställa om från att skriva icke-per-
sonliga och analytiska labbrapporter till att helt plötsligt skriva mer 
personligt, där man delar med sig av det man tycker och känner. Men 
samtidigt har det varit riktigt roligt att få tycka till om saker och ting, 
särskilt gällande väldigt aktuella ämnen, från ett studentperspektiv.

VAD TAR DU MED DIG? 
– Det har fått mig att, ännu mer, inse vikten i att det förs en dialog om 
biomedicinska analytikers roll inom vården och samhället. Att saker 
diskuteras, och att alla parter (chefer, medarbetare, studenter och även 
pensionerade) får tycka till och uttrycka sin uppfattning om ett specifikt 
ämne. Uppdraget har också hjälpt mig i att bli mer självsäker i mig själv och 
min egen förmåga att faktiskt stå bakom mina egna åsikter och känslor. 

VAD SKA DU GÖRA EFTER EXAMEN?
– Det återstår faktiskt att se, just nu är det lite oklart. Under hela sommaren 
blir det jobb på ett mikrobiologi-labb, och sedan får jag se vart livet  
tar mig. Antingen blir jag kvar där och fortsätter jobba, eller – om jag 
kommer in – så är det vidareutbildning inom forensisk vetenskap som 
gäller.  

SLUTLIGEN, HAR DU NÅGON HÄLSNING TILL DEN SOM TAR ÖVER  
UPPDRAGET EFTER DIG?
– Först och främst, grattis till detta fantastiska uppdrag! Jag hoppas att 
du kommer trivas i denna roll, och jag ser jättemycket fram emot att  
få läsa om dina tankar och funderingar (och att därmed få återuppleva 
känslorna man hade som student). Var inte rädd att skriva vad du 
faktiskt känner och tycker, det är viktigt att både positiva och negativa 
aspekter tas upp. Lycka till!

LABORATORIET SÄGER STORT TACK  
OCH LYCKA TILL I FRAMTIDEN!

Är du vår nya 
studerande-
krönikör?
Nu tar Magda Niewolik 
examen och överkvalificerar 
sig därmed för uppdraget 
som krönikör med stude-
randeperspektiv. Därför 
söker vi hennes efterträdare 
som ska ta över stafettpin-
nen från och med årets 
fjärde nummer av Labora-
toriet som kommer i höst.

Vi söker dig som tar 
examen senast juni 2022 
och som vill skriva krönikor 
i varje nummer av Labora-
toriet fram till examen.

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

Som precis lämnat sin sista studerandekrönika

Läs Magdas  sista krönika  på nästa sida 
➜

Hallå där Magda!
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u sitter jag här, framför 
datorn, igen. En vecka kvar 
till inlämning av examens-
arbetet och mindre än tre 
veckor kvar till examen. 
Det är en väldig blandning 

av känslor – lycka och lättnad över 
att jag snart är klar, stolthet över att 
ha klarat mig så här långt men sam- 
tidigt också lite ångest inför hur 
framtiden kommer se ut. Och defi- 
nitivt vemod över att detta kapitel 
i livet håller på att ta slut. Vart har 
tiden försvunnit egentligen? Det 
känns som det bara var igår jag satte 
foten på universitetet för första 
gången, lika nervös som alla andra 
som var där. Som om det bara var 
igår jag för första gången småpra-
tade med de främlingar som jag  
nu ser som mina närmaste vänner.

Tentor, inlämningar, presenta-
tioner och ett oändligt antal före- 
läsningar. Mycket skratt och mycket 
tårar. Fantastiska minnen. Världen 
som vänts upp och ner av en pan- 
demi. Universitetet som stängde 
ner, och halvvägs igenom utbild-
ningen blev allting digitalt. Mun- 
skydd och social distansering är 
det nya normala. Det har hänt en 

hel del under dessa tre år och det 
blev inte riktigt som förväntat, på 
både gott och ont.

Samtidigt som jag vill ta mig 
tiden att reflektera över hela den här 
studietiden, vandrar mina tankar 
hela tiden tillbaka till en och samma 
sak – examensarbetet. De senaste 
veckorna har i princip bara bestått 
av tre saker – (1) sömn, dock all- 
deles för lite av det, (2) kaffe, i all- 
deles för stora mängder och (3) ett 
konstant öppet Word-dokument 
innehållandes timmar av laborato-
riearbete och skrivande. Att genom- 
föra examensarbetet har varit som 
en berg-och-dalbana. En otroligt 
rolig och givande, men samtidigt 
stor och lite överväldigande sådan. 
I början av utbildningen känns det 
där med examensarbetet så avlägset 
och, ärligt talat, väldigt oklart. Det 
är något som ska göras någon gång i 
framtiden, men man vet inte riktigt 
hur. Allt man vet är att man först 
måste ta sig igenom allt annat och 
nå toppen. Sedan kommer helt 
plötsligt den stunden då allt börjar 
och därifrån blir det bara full fart 
framåt. Det är likt känslan av en 
berg-och-dalbana i högsta fart neråt, 

när man är extatisk men samtidigt 
har en liten stressklump i halsen. 
Jag fick, i mitt arbete, möjligheten 
att genomföra en studie som en 
del av ett större forskningsprojekt. 
Under de få veckor jag spenderat 
på labbet har det varit mycket 
självständigt arbete, men det har 
även varit stunder när allt varit 
helt nytt och jag istället bara fått 
titta på för att lära mig så mycket 
som möjligt. Den resterande tiden 
har ägnats åt att skriva, och man 
inser snabbt att denna process tar 
mycket längre tid att än vad man 
först trott. Men, allt som allt är 
examensarbetet egentligen bara en 
extra stor laborationsrapport… 
Det är vad man intalar sig själv när 
man når nästa stoppunkt och tänker 
”hur ska detta gå?”. För den här 
gången är det på fullt allvar. Den 
här gången vill man verkligen att 
det ska vara så bra som möjligt, att 
det ska vara perfekt. 

Men om jag ändå ska försöka 
reflektera över dessa tre år och se 
tillbaka på utbildningen i ett större 
sammanhang, inser jag att ju mer 
jag fått lära mig under dessa år, 
både inom diverse ämnesområden 

Magda Niewolik 
IBL:s studerandekrönikör 
Magda Niewolik går sjätte 
och sista terminen på 
biomedicinsk analytiker-
programmet i Göteborg

och yrket i sin helhet, desto större 
respekt har jag fått för alla mina 
framtida yrkeskollegor. Biomedi-
cinska analytiker har en oerhörd 
kunskap inom så många olika om- 
råden, och ändå tror många att det 
enda vi gör är att stoppa in prov i 
maskiner. Under coronapandemin 
har vår profession äntligen fått stå 
i rampljuset och samhället har, 
kanske för första gången någonsin, 
fått en någorlunda uppfattning  
om vilka biomedicinska analytiker 
egentligen är. Detta är oerhört 
glädjande för studenter som mig, 
som snart ska ut i arbetslivet. Men 
vi har också en lång väg kvar att gå. 
Vi behöver fortsätta kämpa med 
att synliggöra yrket och för att 
människor ska inse hur livsviktigt 

det vi gör är. Det kommer alltid 
vara en kamp, men den är 100% 
värd det.

Som en avslutning vill jag passa på 
att tacka mina fantastiska program- 
och kursledare, föreläsare och alla 
andra som förmedlat sin kunskap. 
Alla handledare och kollegor på 
VFU:n som spridit glädje och delat 
med sig av sin passion för yrket. Alla 
underbara vänner jag fått lära 
känna, och alla minnen vi skapat 
tillsammans. Tack för alla tårar och 
alla skrattanfall. Tack för alla långa 
timmar på biblioteket och för alla 
spontana äventyr. Ni alla har gjort 
dessa tre år fantastiska. Tack för allt. 

Sist, men inte minst, vill jag också 
tacka för mig och för att jag fått 
denna fantastiska möjlighet och ära 

att få dela några av mina tankar 
och upplevelser här i Laboratoriet. 
Nu är det dags för mig att stänga 
ner datorn, och lämna över pinnen 
till nästa studentkrönikör. 

HA EN FANTASTISK SOMMAR NU  
OCH TA HAND OM ER!

”ju mer jag fått  lära mig under dessa år, 
desto större respekt har jag fått för alla mina  framtida yrkeskollegor”

N

Tack för alla tårar  
                och skrattanfall
Magda Niewolik har varit Laboratoriets studerandekrönikör sedan hösten 2020. Nu tar hon examen  
och tackar för sig med sin femte och sista krönika där hon blickar bakåt, framåt och inte minst inåt. 

Text: Magda Niewolik
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I vårt arbete möter vi ständigt situationer som kräver ett ställ-
ningstagande. 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

Foto: Lasse Bengtsson

JENNIFER  
ARNQVIST 
leg. biomedicinsk 
analytiker, styrelse-
ledamot IBL

ANNE LINDGREN
lleg. biomedi-
cinsk analytiker, 
förbundsombudsman 
och ansvarig för 
biomedicinska 
analytikerfrågor  
på Vårdförbundet

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

ULRIKA JOHANSSON
leg. biomedicinsk 
analytiker med 
specialistfunktion

ETIK ETIK

Vilka etiska dilemman har du 
stött på under pandemin?
I över ett år har vi alla levt i en helt annorlunda  
värld från vad vi är vana vid. Många har fått ställa  
om och ställa upp för att kunna tackla coronapande-
min. Vi i etiska kommittén vet att pandemin har 
påverkat IBL:s medlemmar på olika sätt och i olika 
grad, både yrkesmässigt och privat. Det har varit allt 
från att snabbt sätta upp en ny PCR-metod, logi- 
stiken för att skicka prover, utföra analyser på miss-
tänkt smittade och samtidigt skola in ny personal  
för att arbetsbelastningen ökat markant. I och med 
dessa snabba förändringar och den, i vissa delar,  
ökade arbetsbelastningen uppstår etiska dilemman 
som vi inte tidigare mött eller haft chans att reflektera 
över. Hur vi möter den ökade mediaexponeringen  
är också något som kan kräva etiska överväganden. 

SYNLIGGÖR SVÅRA SITUATIONER
Vi vill i detta nummer uppmana er att skicka in etiska 
dilemman ni mött i ert yrkesutövande som har en 
direkt koppling till pandemin. Vi har upplevt pande-
min tillsammans, men är alla olika individer med 

olika perspektiv. Genom att synliggöra situationer  
och tankar ges möjlighet att vi tillsammans ska kunna 
känna igen situationer som kan uppstå, tankar de kan 
väcka, och vi kan då kalibrera vårt etiska förhållnings-
sätt. I förlängningen hoppas vi i etiska kommittén att 
nya pandemidilemman ska kunna inkluderas i det 
etiska arbetsmaterial som IBL och Vårdförbundet 
tagit fram. Det är viktigt att kunna ge vägledning för 
dagens och morgondagens biomedicinska analytiker 
till att hitta ett etiskt förhållningssätt i yrkesutövandet 
när hela världen vänds upp och ner.

SKICKA ERA DILEMMAN TILL OSS
För att skicka in era dilemman kan ni besöka IBL:s 
Facebooksida och skicka meddelanden till IBL direkt 
med era dilemman, eller så skickar ni era dilemman 
till laboratoriet@ibl-inst.se med rubriken pandemi-
dilemma. Alla inkomna dilemman kommer avidenti-
fieras. Nästa nummer av Laboratoriet hoppas vi ska 
vara fylld med bidrag från er. 
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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.

”Vi måste lyfta fram oss och det är det en yrkesorganisation finns till för”

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.

”Det är lättare att skapa framtiden än  
att förutsäga den”

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.

”Kompetensutveckling, senaste nytt inom området och möjlighet 
att knyta nätverk”

Ä
PENSIONARSPANELEN

– IBL skall verka för att vår yrkesgrupp syns! Represen-
tanter borde besöka studenter i landet på de olika 
universiteten och berätta vad IBL är och hur länge  
ni har verkat. IBL har ju utvecklats ur gamla Svenska 
Laboratorieassistentföreningen och man kan visa upp 
oss som gått vidare i karriären, till exempel Matti 
Sällberg som nu är professor, med flera. I Laboratoriet 
kan reportage om biomedicinska analytikers dagliga 
arbete visas upp och hur viktigt det är för rätt klinisk 
diagnostik och forskning. När man arbetar, och 
brinner för sitt jobb, ser man ofta förändringar och 
avvikelser som kan vara mycket viktiga. IBL behöver 

även vara närvarande när studenter skall välja univer-
sitetsutbildning så fler blir intresserade. Viktigt är 
också att erbjuda relevanta kurser för kompetensut-
veckling. Vi har alltid varit den gömda yrkesgruppen, 
så var representerade även i Vårdförbundet när löner 
diskuteras. Vi måste lyfta fram oss och det är det en 
yrkesorganisation finns till för. Jag tycker det är 
förskräckligt när undersköterskor och sjuksköterskor 
används på vårdcentraler som labbpersonal eller får 
chefsjobb på ett kliniskt labb. Då måste IBL säga 
ifrån, vi har en legitimation som alla kämpat för 
sedan 50–60-talet. Syns vi inte så finns vi inte.

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.
 Den här gången låter vi panelen fundera hur IBL och liknande yrkesorga-
nisationer bör utvecklas i takt med nya generationer. Svaren innehåller bland 
annat en både uppmaningar och efterlysning.

Hur ska IBL och andra yrkesorganisationer 
utvecklas för att fortsätta vara relevanta?

PENSIONÄRSPANELEN

– Hur viktigt är det för dig i dag att vara med i IBL? Vilka yrkesfrågor är viktiga 
för dig? Skulle du vilja vara med i en lokal avdelning där det fanns en närmare 
gemenskap att dryfta och föra fram yrkesfrågor. Eller vart vänder du dig när du 
vill påverka din yrkesroll? För det finns det alltid skäl till att göra.

När jag på 1970-talet gick min yrkesutbildning blev jag snabbt medlem i det 
som då var en organisation som både tillgodosåg de specifika yrkesfrågorna och 
de fackliga. Det var en lokalavdelning av den nationella organisationen Svenska 
Laboratorieassistentföreningen (SLF) och det var självklart för mig att bli 
medlem. Det pratades mycket om det på labb och vi fick följa med på ett 
oförglömligt vårmöte till hemlig ort.

Det visade sig vara Svaneholms slott och det blev en fantastiskt härlig kväll då 
jag också lärde känna mina handledare på ett nytt sätt. Jag minns än idag att vi 
åt helstekt gris och den som ville fick en väl kyld svartvinbärssnaps till. Just nu 
när jag tänker tillbaka på engagemanget som fanns där blir jag lite nostalgisk 
och det är inte min vanligaste känsla. Jag tittar mer framåt än bakåt.

Att jag som "gammal räv" i laboratorievärlden skulle kunna förstå hur du, som 
nyutbildad eller med lite mer erfarenhet, tänker kring dessa frågor är mindre 
troligt. För att det ska kunna bli och vara det du behöver och vill ha så är det 
just dina svar vi behöver. Så sätt igång! Fundera på var du har den närmaste 
representanten för IBL och bestäm träff med hen. Berätta hur du tänker och  
om du kanske själv vill vara med att forma din framtid. Det är lättare att skapa 
framtiden än att förutsäga den. Lycka till!

Och du som minns den där kvällen på Svaneholms slott, hör gärna av dig till 
ja.petra@hotmail.com.

– Vi har ju under alla år försökt attrahera medlemmar 
och anpassa utbudet till det vi tror skulle vara av 
intresse. Ibland träffar man rätt och ibland inte. 
Eftersom jag just nu är heltidsarbetande pensionär så 
blev jag lite kluven i hur jag skulle svara. Jag testade 
frågan på min dotter som direkt sa kompetensutveck-
ling, senaste nytt inom området och möjlighet att 
knyta nätverk. Jag funderade vidare, kompetensut-
veckling bedrivs ju av IBL men det kanske behövs 
även i en annan förpackning så fler har möjlighet att 
vara med. Att kunna lyssna på föreläsningar när det 
passar mig och inte vara beroende av en viss tid. Nu 
när pandemin har öppnat upp för digitala utbildningar 
så skulle jag tycka att det vore bra med korta utbild-
ningar på exempelvis fyra gånger två timmar. Det ger 
tillfälle till reflektion men påverkar inte arbetsplatsen. 
Senaste nytt inom området skulle det också vara bra 

och inspirerande att kontinuerligt matas med. Att 
knyta nätverk för att kunna diskutera olika frågor är 
också något som säkert skulle uppskattas, och kanske 
en chattfunktion där man kan ställa olika frågor och 
bolla med andra? I dag finns det en del Facebook-
grupper som en del har fångat upp, men jag tror att 
det blir tydligare om professionsföreningen leder mig 
rätt. IBL som organisation kan även vara en länk till 
andra kanaler: Jag behöver bara ha koll på en ingång 
och blir sedan hänvisad vidare till forum där min 
fråga eller fundering diskuteras. Vår profession står 
inför stor förändring vilket naturligtvis påverkar mitt 
framtida arbete. Yrkets utveckling måste vara den 
största frågan och den måste professionsföreningen 
äga och ansvara för. Jag ska kunna lita på att jag får 
hjälp och stöttning och därmed vilja vara med.
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ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE

IBL:S STYRELSE 2021–2023

MAYSAE QUTTINEH

OMVAL
Ordförande 

Leg. biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov, 
Utvecklingsledare Qulturum. Styrelseledamot i IBL sedan 2012,  
vice ordförande 2015-2017, ordförande sedan 2019.

LISA WIKLUND

OMVAL 

Ledamot 

PhD, Legitimerad biomedicinsk analytiker/AKA, 
Utbildningsansvarig på Karolinska Universitets- 
laboratoriet.

Styrelseledamot sedan 2019.

CAMILLA LINDER  

NYVAL 
Ledamot 

PhD, Legitimerad biomedicinsk analytiker,  
adjungerad klinisk adjunkt (Karolinska Institutet) 
Karolinska Universitetslaboratoriet.

ANDREAS MALMGREN

OMVAL
Ledamot 

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

Styrelseledamot sedan 2019.

VICTORIA HELDESTAD 

OMVAL 
Ledamot 

Universitetslektor, Medicine doktor, Biträdande 
prefekt, Legitimerad biomedicinsk analytiker, Klinisk 
mikrobiologi, Biomedicinsk analytikerprogrammet. 
Umeå universitet.

Styrelseledamot sedan 2019.

GABRIELLA  
LILLSUNDE LARSSON 

OMVAL
Vice ordförande 

Leg. Biomedicinsk analytiker, Med Dr, lektor och 
docent, institutionen för hälsovetenskaper, Örebro 
Universitet samt Laboratoriemedicinska kliniken. 
Universitetssjukhuset Örebro. 

Styrelseledamot i iBL sedan 2015,  
vice ordförande sedan 2017. 

JORGE HERNÁNDEZ  

OMVAL 

Ledamot 

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

Styrelseledamot sedan 2019.

IBL:s årsmöte 2021 genomfördes 26 maj som ett digitalt möte 
med 22 deltagare (varav 21 röstberättigade). Årsmötet beslutade 
enligt valberedningens förlag på ledamöter till huvudstyrelse och 
sektionsstyrelser samt revisorer och suppleanter.

REVISORER 2021-2023

ORDINARIE
Kristina Malm Jansson, Anne Lindgren

SUPPLEANTER
Bianca Bugge, Michelle Dobos Sandel

et är med både glädje och sorg som jag tackar 
för mig som ledamot i IBL:s styrelse efter fem 
härliga år. Sorg över att inte längre vara med 
och driva en så otroligt viktig organisation 
som är legitimerade biomedicinska analytikers 
röst i Sverige, glädje för att min tid i styrelsen 

har gett väldigt stor utveckling, för mig personligen 
och förhoppningsvis även för professionen. Jag är 
otroligt glad för att ha fått lära känna så många drivna 
och kunniga personer som likt mig ser hur fantastisk 
vår profession är och för att ha fått vara kreativ för att 
lista ut vad professionen och medlemmarna vill se 
från organisationen under år med både mindre och 
större förändringar. 

Mitt ideella engagemang började redan under 
studietiden och har funnits med mig sedan 2014. 
Redan då visste jag att det jag kan bidra till professio-
nen med var behövligt, för om inte jag engagerar mig, 
vem ska då göra det? Det är väldigt enkelt att tänka 
sig att ”någon annan” ska visa engagemanget, men det 
är skört om alla tänker att denna ”någon annan” 
finns. Min ambition var att skapa en bättre framtid 
för våra framtida kollegor, framför allt genom att visa 
att biomedicinska analytiker är viktiga i vårt samhälle 
vilket många har fått upp ögonen för under rådande 
pandemi.

SÅ HUR KOM JAG TILL IBL?
Det började med att jag via Vårdförbundet och IBL 
fick tillfället att delta på IFBLS-kongressen i Taipei, 
Taiwan 2014, som studentrepresentant för Sverige. 
Där träffade jag på flera representanter från IBL som 
tände min låga och mitt engagemang för professio-
nen. 2015 ställde jag upp för inval till styrelsen men 
blev inte vald på IBL:s årsmöte den gången. IBL:s 
årsmöte 2016 innehöll ett fyllnadsval till styrelsen, där 
valberedningen kom ihåg mig och nominerade mig 
till styrelseledamot. Där fick jag förtroendet av 
årsmötet och blev styrelseledamot.

Jag är tacksam för att ha fått delta på konferenser 
och kongresser, hålla i föreläsningar och ha kursan-
svar. Jag har under min tid fått vara sammankallande i 
etiska kommittén där jag personligen utvecklats 
genom etisk reflektion och tänkande. Jag är glad för 
det IBL och styrelsearbetet har gett mig och jag 
hoppas att ni medlemmar har uppskattat mitt bidrag. 

Jag har ett stort förtroende för de som valt att ställa 
upp för omval och den valberedningen nominerat till 
nyval, vilket gör mig övertygad om att IBL:s fortsatta 
utveckling är i trygga händer. 

SÅ TACK FÖR DENNA GÅNG!  
VI LÄR DEFINITIVT SES IGEN.
/JENNIFER ARNQVIST

Tack IBL,  
och adjö för denna gång!

D
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SEKTIONERNAS NYA STYRELSER
På årsmötet 26 maj valdes styrelseledamöter till IBL:s båda sektioner.  

Samtliga ledamöter är valda på två år och mandatperioderna sträcker sig fram till årsmötet 2023.

SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGIS STYRELSE 2021-2023
PIA OLOFSSON  

NYVAL 

Leg. Biomedicinsk analytiker, Fysiologiska kliniken, 
Region Kalmar

“För mig är möjligheten att engagera mig i IBL ett 
sätt att kunna bidra till att sätta vår profession på 
kartan och fortsätta arbetet med att värdera 
professionen korrekt. Det behövs en reglerad 
specialistutbildning, lönekarriär och karriärmodeller. 
Jag vill även försöka få klinisk fysiologi mer 
uppmärksammat, vår verksamhet är för okänd  
för omvärlden.”

SANELA HALAK 

NYVAL 

Leg. Biomedicinsk analytiker, enhetschef, Klinisk 
fysiologi och nuklearmedicin, Malmö

”Jag skulle vilja engagera mig i att driva professionens 
utveckling framåt, gällande utbildning samt kompe-
tens- och kvalitetssäkring. Tillsammans med andra 
kollegor skulle jag vilja göra professionen mer synlig. 
Det finns ett fantastiskt driv och nytänkande hos 
mina biomedicinska analytikerkollegor och om vi 
arbetar tillsammans, rikstäckande, kan vi bidra till 
professionens utveckling. ”

SEKTIONEN FÖR KLINISK KEMI OCH TRANSFUSIONSMEDICNS STYRELSE 2021-2023
IDA BRANZELL 

NYVAL 

Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratorie- 
medicinska länskliniken, Klinisk kemi, USÖ.

”Frågor jag vill engagera mig i som en del av 
sektionens styrelse inom klinisk kemi är att öka 
synligheten för vår yrkesgrupp samt intresset för  
just klinisk kemi. Det finns även ett behov av en 
reglerad specialistutbildning för biomedicinska 
analytiker, för att öka möjligheterna till karriärs-  
och kompetensutveckling inom yrket."

EWA GRÖNVALL

OMVAL

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi,  
Gävle sjukhus. 

”Det är viktigt att vi på Klinisk kemi och transfusions-
medicin har en kanal att påverka i, att små laboratorier 
inte glöms bort. Vi utgör trots allt den största delen 
verksamma biomedicinska analytiker. Jag önskar  
att vi kan få att fler att utbilda sig till biomedicinska 
analytiker så att våra labb kan få lite luft för utveckling. 
Detta känns speciellt viktigt nu i och med pandemin 
att vi blir flera medarbetare. Befintlig personal sliter 
hårt idag.”

KARIN OLANDER 

NYVAL 

Leg. Biomedicinsk analytiker, huvudhandledare, 
Laboratoriemedicin i Dalarna, Klinisk kemi i Falun.

”Jag vill bidra till att höja kompetensen för biomedi- 
cinska analytiker med olika inriktningar. Att hitta 
kunskapen och dela med oss av den till alla med-
lemmar. Jag vill att SKKT tillsammans med IBL hittar 
färdiga eller skapar bra utbildningsplattformar som 
alla medlemmar kan dra av nytta av i sitt arbete. 
Kunskap höjer kvaliteten."

SEKTIONER

CECILIA FRIDOLFSSON   

NYVAL 

Leg. Biomedicinsk analytiker, Fysiologiska kliniken, 
Region Kalmar

"Jag vill engagera mig i IBL för att driva inrättandet 
av en reglerad specialistutbildning för både laboratorie- 
medicin och klinisk fysiologi, då biomedicinska 
analytikeryrket har genomgått stora förändrats från 
endast analys till svarsskrivning samt signering på 
flertalet kliniker. Att ha tydliga utvecklingsmöjlig- 
heter inom professionen är oerhört viktigt för att 
utbildningen till biomedicinsk analytiker ska vara 
attraktiv för våra framtida medarbetare. Först  
när kompetensutveckling kan leda till en reglerad 
specialistlegitimation även för Biomedicinska 
analytiker, kan vår profession uppnå sin fulla 
potential."

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
S

SKKT
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KURSER KURSER

GRUNDKURS I BLODMORFOLOGI

– DIGITAL UTBILDNING

FÖRDJUPNINGSKURS I NUKLEARMEDICIN 
Två dagars fördjupningskurs i 
nuklearmedicin – en interaktiv 
och digital kurs arrangeras i 
samarbete mellan Institutet för 
biomedicinsk laboratorievetenskap 
(IBL) och avdelningen för Klinisk 
fysiologi och nuklearmedicin vid 
Skånes universitetssjukhus.

Programmet innehåller:
• strålningsfysik/strålskydd
• lungscintigrafi
• artificiell intelligens
• myokardscintigrafi
• statisk och dynamisk  
 njurscintigrafi
• paneldiskussioner

DATUM  17-18 november

PRIS  4 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 800 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 morfolo-
giska fynd från olika blodsjukdomar. Utgångs-
punkten 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 mikro- 
skopet eftersom det är biomedicinska analytikers 
specialområde.

För att tillgodo göra sig kursen är det nödvän-
digt att deltagarna har en god teoretisk grund i 
hematologi och terminologi.

KURSANSVARIGA  Karin Olander och Christina Andersson

DATUM  31 augusti – 2 september

PLATS  Falu lasarett, Falun

PRIS  9 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  8 800 KR

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 till- 
godogöra sig kursen, underlättar 
det om Du har en god teoretisk 
grund i hematologi och termi- 
nologi.

KURSANSVARIGA  Karin Olander

DATUM  8 – 10 november 2021

PLATS Falu lasarett, Falun

PRIS  9 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  8 800 KR

Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker som arbetar med 
urinsediment och vill höja sin kompetens inom området. Kursen 
tar bland annat upp njurens anatomi, fysiologi och njuranalyser. 
Vi tittar gemensamt på sediment och olika fynd och tar upp 
fallbeskrivningar med gemensam reflektion. Dagen avslutas med 
några nya fall som har intressanta slutledningar. Ett USB-minne 
ingår i kursavgiften med kort tagna genom mikroskop som kan 
sparas till den egna kliniken.

KURSANSVARIGA  Agneta Collberg

DATUM  11 oktober

PLATS  STOCKHOLM

PRIS  4 200 kr, Medlem i IBL 3 200 kr.

           Från  
PREANALYS  
till ANALYS
– VAD HAR DU I DINA BLODPROVSRÖR?
En föreläsning om felkällor, deras uppkomst  
och hur vi undviker dessa.
Föreläsningen är gratis och alla är välkomna  
att delta. Begränsat antal platser.

DATUM  6 september kl. 14 – 15

PLATS  Digital föreläsning via Zoom

Sista anmälningsdag: 1 september

Kurs i  
urinsediment

Gratis  

föreläsning!



Eske, Fatima and Jan
are joining the lab race 
– are you? We continue the planning of IFBLS 2021 even though COVID-19 is 

still a worldwide threat to the general health.
It is always the authorities who permit us and other organizers to 
execute conferences.
The safety of the participants, speakers and sponsors is always our 
highest priority. We follow the guidelines and rules connected to 
COVID-19 at any given time.
You will have the opportunity to get the registration fee refunded 
if IFBLS 2021 is cancelled and/or if travel restrictions make your 
participation impossible.
We recommend you book transport and accommodation with 
option for cancellation.

KEYNOTE
Fatima AlZahra’a  
Alatraktchi, Assistant  
Professor, Roskilde Univer-
sity and Company Founder

Fatima AlZahra’a Alatraktchi is 
an Engineering graduate and 
PhD from DTU, she has recei-
ved a number of awards and 
honours for her work, including 
‘Thesis of the Year’ at DTU and 
the Lundbeck Foundation’s 
research talent award. Her 
TEDx Talk, which is about using 
the communication of bacteria 
to predict disease-causing 
activity, has been viewed more 
than 14 million times, and 
the text has been translated 
into 19 different languages. In 
February 2019, she featured 
in the Forbes’ list, ‘30 under 
30 - Europe’.

KEYNOTE
Jan Madsen, Professor, 
DTU Compute, Technical 
University of Denmark

Jan Madsen is a national ICT 
expert for EU Horizon2020 
and member of the NTF eva-
luation panel for Nano-Tera, 
a Swiss Research Program 
on engineering complex 
systems since 2013. His 
main research interests are 
related to methods and tools 
for systems engineering of 
microelectronic, micro-
fluidic and microbiological 
computing systems. Present 
research covers embedded 
systems-on-a-chip, wireless 
sensor networks (Internet-
of-Things), microfluidic 
labs-on-a-chip and synthetic 
biology.

KEYNOTE
Eske Willerslev, Professor, 
GeoGenetics, University of 
Copenhagen

Eske Willerslev is an evoluti-
onary geneticist. He is parti-
cularly known for sequencing 
the first ancient human 
genome and establishing the 
field of environmental DNA, 
where modern and ancient 
DNA from higher plants and 
animals are obtained directly 
from environmental samples.

Willerslev was born in 
Denmark in 1971. After 
spending his youth as 
explorer and fur trapper in 
Siberia, he established the 
first ancient DNA laboratory 
in Denmark and obtained his 
DSc at University of Copen-
hagen in 2004. 
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New late deadline  
for abstracts – posters only:  
1st of July 2021

New late deadline  
for registration:  
11th of July 2021

More info:  
www.ifbls2021.org

marts 2021
still

ifbls2021.orgAugust 24th-28th 2021
at Bella Center Copenhagen

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

facebook.com/groups/jointhelabrace

24-28 AUGUSTI
IFBLS – världskongress
Köpenhamn

31 AUGUSTI – 2 SEPTEMBER
Fortsättningskurs i  
cellmorfologi
Falun

9 SEPTEMBER
Utbildning (Equalis)
Endokrinologi

5 OKTOBER
Kvalitetsnätverket
Digital nätverksträff

7 OKTOBER
BMA VET
Digital nätverksträff

7 OKTOBER
Utbildning (Equalis)
Transfusionsmedicin

11 OKTOBER
Kurs i urinsediment
Stockholm

12 OKTOBER
Digital nätverksträff

14 OKTOBER
Utbildning (Equalis)
Patientnära analyser

28–29 OKTOBER
Diagnostikforum
Digital konferens

8–10 NOVEMBER
Grundkurs i blodmorfologi
Falun

11 NOVEMBER
Utbildning (Equalis)
Allmän klinisk kemi

17–18 NOVEMBER
Fördjupningskurs i  
nuklearmedicin
Digital utbildning

18 NOVEMBER
Utbildning (Equalis)
Humangenetik

23 NOVEMBER
Utbildning (Equalis)
Nuklearmedicin

25 NOVEMBER
Utbildning (Equalis)
Arbets- och lungfysiologi

HÖSTEN 2021
Grundläggande  
svampdiagnostik

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2021

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV
Kommer 27 september 2021

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.



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
Ringvägen 56
118 61 Stockholm

  SNABB och SÄKER 
  SARS-CoV-2  DIAGNOSTIK

  med Vivalytic

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

Minskar risken för användaren tack vare 
transportmedium som avdödar viruset
Endast 39 minuter till svar
Helautomatiserat
Random access
Breda paneler för syndromtestning
(STI, Virus etc)
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