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får ni en helhetslösning som säkrar driften och leveran-
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serna – idag och imorgon.

Det är två kloka val för er som vill
ha en laboratoriecentrifug som håller
måttet. Med den prisvärda kvalitet som dessa
två varumärken står för och med Hettech Support

Boeco och Hermle erbjuder ett brett utbud av utrustning som levererar resultat med precision.
I Hettech Support får ni rådgivning och effektiv service
som ger trygghet i en väsentlig del av verksamheten.

Kontakt: Hett Tech växel 010 207 10 15, info@hettech.se, www.hettech.se

BLICKEN BAKÅT GER FÖNSTRET MOT FRAMTIDENS DIAGNOSTIK
Hösten är ju alltid en tid för uppstart men att komma hem från en
fysisk världskongress efter två år med digitala möten gav denna höst
en kickstart utan dess like. Över 600 biomedicinska analytiker samlades
i Köpenhamn och delade med sig av forskning och förbättringar som
vår profession bidrar med och driver för framtidens hälso- och sjukvård. Att få träffa kollegor från hela världen där alla vittnar om den
positiva uppmärksamheten vår profession fått under pandemin ger
ännu ett kvitto på hur viktiga vi är. Jag landade hemma fulladdad
med stolthet och inspiration för att fortsätta arbeta för vår profession
och vår viktiga roll i samhället.
Vi tar vid där vi pausade innan semestern, med planeringen av vår
egen nationella konferens för biomedicinska analytiker – Diagnostikforum 28-29 oktober. Konferensen blir digital och vår programgrupp
har arbetat hårt och producerat ett fullspäckat program. Det finns
något för alla biomedicinska analytiker inom kompetensutveckling,
omvärldsbevakning och inspiration. Vi blickar bakåt med fönstret
mot framtidens diagnostik, som temat för årets Diagnostikforum
lyder. Var befinner vi oss som
profession och vart är vi på väg,
”Var befinner vi oss som profession är den röda tråden i alla fyra
spår. Reglering av specialistoch vart är vi på väg?”
tjänster och karriärmöjligheter
för biomedicinska analytiker är
en het fråga både nationellt och internationellt för att både rekrytera
nya till utbildningen och få de som söker utmaningar att vara kvar
inom diagnostiken. IBL fortsätter att driva detta långsiktiga arbete.
Det innebär samarbete med andra intresseorganisationer, utbildningsansvariga och fackförbund för att vi med gemensamma krafter ska kunna påverka på olika nivåer.
Framtidens medarbetare behöver engagera sig
i sin profession och därför får alla studerandemedlemmar fritt deltagande på Diagnostikforum.
Dels för att de ska få en bra inblick i sin kommande
profession men även kunna vara den drivkraft
som behövs i framtiden. Vi i styrelsen och sektionerna hoppas att få träffa både studenter och
yrkesverksamma i den digitala konferensplattformen för en gemensam uppstart inför framtiden. Maysae Quttineh,
ordförande

Medlemstidningen Laboratoriet ges ut av yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker,
IBL. Den kommer ut fem gånger per år och
är Sveriges största tidning för biomedicinska
analytiker.
Omslagsbild Shutterstock
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Den helt nya serien injektionssystem för GC, AOC-30
underlättar analysarbete inom läkemedel, kemi och
miljö. AOC-30-serien finns som enkel- och dubbeltornslösning och kan uppnå en hög provkapacitet
med upp till 150 vialpositioner. Den är utrustad med
unika tekniker och funktioner som gör AOC-30
perfekt lämpad för automatisering, produktivitet och
fjärrstyrning för den nya generationens laboratorier.
Exakta resultat och långvarig drift
baserat på funktioner som intelligent spruttvätt
och Xtra live septum för ökad livslängd

Växer med labbets framtida behov
genom anpassningsbara tillbehör och många
uppgraderingsmöjligheter
Mätresultat på expertnivå
säkerställs av funktionen ”Analytical Intelligence”
som bara är ett klick bort
Applikations-specifik konfigurering
genom olika sprutstorlekar som möjliggör flexibla
injektionsvolymer
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VETENSKAP

CO-INFECTION DENGUE - MALARIA - COVID - 19:

Impact on the health of Amerindian
peoples of the amazon in Bolivia
Den vetenskapliga texten i det här numret av Laboratoriet hämtar vi från IFBLS
och Raul Silveti som var på plats för att presentera en poster från ett bolivianskt
projekt. Raul Silveti verkade i Sverige på 80- och 90-talet, och har nyligen återvänt
till Sverige efter 15 år i Bolivia. Projektet har undersökt hur covid-19-pandemin
påverkar hälsan hos urinvånare i den bolivianska delen av Amazonas.

T

he Bolivian Amazon is
home for 13 of the 36
original peoples of Bolivia
that represent more than
12.9% of the inhabitants
of the area; These peoples
have had particular epidemics over
time, linked to the exploitation of
natural resources; first it was bark
of a cinchona tree, (Cinchona
officinalis 1826-1940), then gum
tree (Hevea brasiliensis, 18801920), currently chestnut. (Bertholletia excelsa). The mono
infections by Malaria and Dengue
cause serious health problems in
lowland inhabitants of Bolivia;
co-infection with SARS-CoV-2
is causing major and serious
complications not only in the
health field (1).
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Systematic review and analysis of
the epidemiological behavior of
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malaria, dengue and COVID-19;
local, regional and national official
reports, in addition to conducting
surveys of health personnel and
observations of developing health
events, to present them in a
narrative review.

RESULTS
Dengue
An unprecedented dengue outbreak developed in many countries
in America during 2019; Bolivia
had the 2nd highest incidence rate
in the region (206.5 cases x 100
thousand inhabitants) (2); In
2020, its prevalence was significant
in the tropical zone of Bolivia:
68,570 cases were notified and 19
deaths were confirmed; all four
dengue virus serotypes (DENV 1,
DENV 2, DENV 3, and DENV
4) are present. The incidence of
cases increases between March and
7
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Fig.3. Incidence of Malaria, Dengue and Covid-19 cases in the Bolivian Amazon by epidemiological weeks. 2020-2021
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STUDY AREA
Bolivian Amazon, 141,923 Km2, inhabited by 654,032 people.

NATIVE PEOPLES OF THE BOLIVIAN AMAZON (13/36)
Pacahuara; Esse-ejja; Chacobo; Cavineño,More; Araona; Yaminahua; Machineri; Tacana; Tsiman; Leco;
Aymara; Quechua; Mestizos.
The diseases that afflicted them (plagues) have been linked to the exploitation of natural resources:
1. QUINA (Cinchona officinalis1826-1940)
2. LATEX TREE (Heveabrasiliensis1880-1920
3. At the moment Bertholletia Excelsa (first world producer).

and others; however, not with the
9 regional endemics of the 20 priority NTDs of the WHO 2021-2030
roadmap (2). COVID-19 interventions limit various activities and
factors related to the demand for
care due to scarce resources, in a
scenario where the population
faces threats to its food security,
economic growth and exacerbation
of poverty. The reduction in the
provision of care and diagnosis of
malaria and dengue due to indirect
effects of COVID-19 puts at risk
the tasks of their elimination, so
management must be improved
and these habitual tasks must be
restored (6).

PROJECT MEMBERS
Juan Sergio Mollinedo1(*), Raúl Silveti2, Pavel Elvin
Mollinedo3, René Edmundo Mollinedo4, Pavel Sergio
Mollinedo5, Zoraida Aymara Mollinedo6.
1. Laboratory Physician, Epidemiologist;. Institute of
Health and Environment,
La Paz-Bolivia.
2. Medical Technologist, Coordinator of the health
program in times of Covid-19, La Paz FoundationBolivia.
3. Master in Social Marketing, research professor
at COSMOS University, Pando-Bolivia.
4. Health Economics, Sanitary, Institute of Health
and Environment, La Paz-Bolivia.
5. Systems Engineer; Master in Information and
Communication Technologies. National School of
Health, La Paz-Bolivia.
6. Professor at University of Guayaramerin – BeniBolivia.

Raul Silveti
Raul på plats i Köpenhamn under IFBLS

Others: Exotic fruits (Acai, Copuazu, sinini).

May (transition period and high
temperatures). The temporary
combination with other Neglected
Tropical Diseases (NTDs) triggered
a massive influx of consultations, a
situation that limited the quality
of the diagnosis. (Fig. 3)

Malaria
The historical maximum of 74,350
cases was in 1998; a decrease to
4,424 was achieved in 2017; In 2019,
three outbreaks occurred that
revealed the fragility of the preelimination objective, closing that
management with an increase of
74% (9,357 cases). In 2020, 12,173
cases were notified with an increase
of 129% in relation to 2018; the
annual parasitic incidence rate
went from 1.2 (2018) to 12.5 (2020)
x 1000 exposed inhabitants, 99%
8

of the problem is concentrated in
the Amazon, due to the risk factors
throughout the year (3). (Fig. 3)

Covid-19
In one pandemic year, Bolivia
reported 255,621 cases with 11,858
deaths; with an annual incidence
rate of 1,376 per 100,000 h; the
mortality rate was 79 and the
Amazon (Pando) was higher with
108 per 100,000 h. The country's
fatality rate was 5.7%; Pando has a
rate of 6.4%. The total number of
registered cases of COVID-19 in
the Amazon area was 15,887 (3).
(Fig. 3)

Conclusions
The overwhelming demand for
care in a system with reduced
capacities has caused the fragile

health system to collapse. In a
scenario of chronic circulation of
Malaria and Dengue, SARSCoV-2 has been introduced with a
notable impact on health in 2020
that is repeated and deepens in 2021,
posing an additional challenge that
is leading to a high rate of underregistration, higher morbidity and
mortality of the three concurrent
diseases; (only 2 national laboratories certify the official register of
cases); the urgent need for differential diagnosis with rapid, precise,
portable, low-cost and large-scale
test systems (4) should be applied
in primary care clinics, in order to
discriminate cases that have clinical
similarity (5, 6). The severity of
COVID-19 has been associated
with underlying health conditions:
diabetes, hypertension, obesity,
LABORATORIET Nr 4 • 2021

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

LumiraDx Platform och Tester är designade under samma principer
som labsystem, för att leverera exakta resultat, jämförda med ett antal
laboratoriereferens-tester, i en portabel användarvänlig lösning.
Copyright © 2021 LumiraDx UK LTD. All rights reserved worldwide. LumiraDx and Flame logo are protected trademarks of LumiraDx International LTD. Full details of these and other registrations of LumiraDx can be found at
lumiradx.com/IP. All other trademarks are the property of their respective owners. Product not available in all countries and regions. S-COM-ART-01325 R1
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IFBLS world congress 2021
Pandemin märktes bara i programmet

Köpenhamn. Världskongressen 2021 inleddes med keynote speaker
Eske Willerslev, professor, evolutionsgenetiker och äventyrare som
bland annat gjort sig känd för att ha sekvenserat genomet hos en
urtidsmänniska med hjälp av 4 000 år gamla hårtestar.
Text: Marcus Rehnberg Foto: Sine Flig

IFBLS WORLD CONGRESS 2021

IFBLS WORLD CONGRESS 2021

SVENSKA POSTERS PÅ PLATS

Doktor i ”Hygge”. Antropologen Jeppe Trolle
Linnets föreläsning Danish Hygge: A lifestyle
export and a cultural coding of everyday life
tog upp det danska sättet att leva ett behagligt liv. Danskar lyfts ofta fram som världens
lyckligaste folk.

S

å blev det dags till slut,
nästan ett år senare än
tänkt, för IFBLS-världskongress i Danmark med
närmare 700 deltagare
som samlades för fem
intensiva dagar i Bella Center.
Covid-19-pandemin satte sitt
stora avtryck genom att just flytta
kongressen ett år, och letade sig in
på många platser i programmet.
Till exempel var Søren Brostrøm,
generaldirektör för Sundhetsstyrelsen (motsvarande folkhälsomyndigheten), på plats för plenarföreläsningen ”Covid-19 in an international perspective” och flera
temaföreläsningar i det vetenskapliga programmet var sprungna ur
biomedicinska analytiker arbete
med testningen under pandemin.
Samtidigt var det på många andra
sätt som att vara på en konferens
2019, innan viruset började spridas
över världen. Enstaka munskydd på
långväga deltagare gick att skymta,
men i övrigt var det en avslappnad
inställning till mingel och trängsel.
Och pandemiläget i Danmark ser
allt ljusare ut, vaccinationstalen är
höga och mitt under pågående
kongress kom beskedet om att
12

Kongressgeneralen. Martina Jürs hade bråda
dagar i Köpenhamn.

alla restriktioner skulle lyftas två
veckor senare och att covid-19 inte
längre skulle klassas som allmänfarlig sjukdom i Danmark.

GLÄDJETÅRAR OCH LÄTTNAD
Martina Jürs, ordförande i dbio
(Danske Bioanalytikere) och värd
för kongressen, håller med om
bilden av post-pandemi-känsla när
Laboratoriet pratar med henne
några dagar efter kongressen.
– Det var verkligen överraskande,
att pandemikänslan knappt fanns
där alls. Jag tror behovet av att få
en kunskapsuppdatering, nätverka
och fira vårt viktiga yrke och roll

”Vi bestämde oss för att ha is i
magen och tack och lov för det”
inom sjukvården vägde tyngre, säger
Martina Jürs som berättar att det
var ett självsäkert dbio som gav sig
in i IFBLS-veckan.
– Kongressen i Köpenhamn var
planerad ner till varenda minut, så
jag trodde på det vi gjorde hela
vägen. För mig var det som en dröm

som gick i uppfyllelse, och som
startade redan 2017 när tanken
uppstod i NML (Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe, ett samarbete mellan IBL och nordiska
systerorganisationer) att arrangera
en världskongress i ett nordiskt land.
Jag är jättestolt över alla som varit
involverade – utan dem, ingen
kongress. Sista dagen var jag lättad
och fällde till och med en tår när
det var dags att stänga kongressen.
En tår av stolthet, glädje och lättnad.
Kongressen var från början tänkt
att hållas förra hösten. När beslutet
att flytta den togs april 2020, i
samband med att danska myndigheter förbjöd större sammankomster
fram till och med sista augusti
samma år, var det förstås fortfarande
högst osäkert hur läget skulle vara
mindre än ett och ett halvt år
senare.
–Jag tror det var strax före julen
2020 som vi i dbio-styrelsen
bestämde oss för att köra på hela
vägen med kongressen, trots att
covid-19-pandemin fortfarande
var i full gång över hela världen.
Vi bestämde oss för att ha is i
magen och tack och lov för det,
säger Martina Jürs.
LABORATORIET Nr 4 • 2021

I

posterutställningen som innehöll ett hundratal
posters återfanns flera svenska bidrag.
Anne Ravudd och Helena Bergqvist Från
Karolinska Universitetssjukhuset var på plats
med postern Coordinator support function for
Laboratory Medicine – ”With a little help from
my friends”, som beskriver ett arbetssätt som infördes
på deras arbetsplats för några år sedan.
– På Klinisk Farmakologi har man renodlat administrativa uppgifter och lagt det på två koordinatorer, och
det är vi två. Vi är biomedicinska anlytiker i grunden
och det är en förutsättning för att kunna göra det här
jobbet bra. På postern har vi radat upp våra olika
arbetsuppgifter, det är väldigt mycket olika saker,
säger Helena Bergqvist.
– Det har minimerat administrationen för andra
biomedicinska analytiker, och för chefer i många
sammanhang. Vi har gjort det här i 10-15 år, säger
Anne Ravudd.
IBL:s styrelseledamot Camilla Linder hade flera
postrar på plats. En av dem, Adaption of a dried
blood spot method for use in a clinical routine
laboratory, kvalificerade sig till muntlig presentation
under kongressen.
– Den bygger på ett långt arbete med utveckling av
en forskningsmetod, och postern handlar om implementering av metoden på labben. Det som är nytt och
spännande är en ny matris för torkat blod på filterpapper så att man kan erbjuda vissa patienter hemprovtagning. När det skickas in till labbet så har vi
försökt anpassat den här metoden så att det ska passa
proverna som kommer in, berättar Camilla Linder.

VÄRLDSKONGRESSEN
I SIFFROR
KEYNOTE SPEAKERS: 5
INBJUDNA TALARE: 68
ANTAL DELTAGARE PÅ PLATS: 695
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Anne Ravudd (längst till höger) och Helena Bergqvist
(i mitten) inspekterar en poster.
Miguel Barroso från
Karolinska Universitetssjukhuset med postern A
Simple and non-destructive measurement of
hemacrotit and volume
in dried blood spots.

Camilla Linder med postern
Adaption of a dried blood
spot method for use in a
clinical routine laboratory.

DELTAGARE PER LAND
Danmark 557
Norge 37
Sverige 36
Finland 9
Sydkorea 7

Tyskland 7
Belgien 6
Nigeria 6
Island 5
Filippinerna 3

Färöarna 3
Ghana 3
USA 3
Portugal 2
Storbritannien 2

Österrike 2
Bolivia 1
Irland 1
Japan 1
Kamerun 1

Schweiz 1
Spanien 1
Sydafrika 1
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Ses vi i Sydkorea 2022?
Text: Jytte Kristensen

K

orean Association of Medical
Technologists (KAMT) är i
full gång med att förbereda
inför den 35:e världskongressen. Sessionerna kommer
att bjuda på en blandning
av koreanska och internationella
talare, och ett socialt program med
bland annat ett besök på Hwaseongfästningen, som finns med på
Unescos världsarvslista. Det kommer
också finnas möjlighet att besöka
Sydkoreas teknologiskt avancerade
laboratorier.

14

Song Gi Seon från KAMT uppmuntrar bioanalytiker från hela
världen att komma till Sydkorea.
Hennes förhoppning är att kongressen ska lyfta yrket.
– Vi vill få erkännande för yrket
både i Sydkorea och i resten av
världen. I Sydkorea finns det verkligen många privata laboratorier,
men biomedicinska analytiker kan
inte ens öppna ett laboratorium
utan läkare. Det går i Japan och
Taiwan, och det vill vi också
kunna, säger hon.

INTERNATIONELLA NÄTVERK
Hon pekar på möjligheten att
skapa sig internationella nätverk
som en annan god anledning att
resa till Sydkorea 2022.
–Vi vill också visa några av de
mer underutvecklade länderna de
tekniska färdigheter och kunskaper
som finns i Sydkorea och som kan
hjälpa dem, säger hon.
Den koreanska delegationen har
märkt att de flesta danskar talar
flytande engelska. Så är inte fallet
i Sydkorea, men det kommer att
finnas gott om tolkar på plats i
Suwon, påpekar, de.
LABORATORIET Nr 4 • 2021
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”Vi är en väldigt
STARK profession”
Sju år från utbildningens start innan du kan börja jobba självständigt, inklusive ett obligatoriskt värnpliktsliknande tjänstgöringsår.
Redan där är skillnaderna stora mellan att vara biomedicinsk analytiker
i Sverige och i Nigeria. Lägg därtill en lagstadgad rätt att slippa ha
andra yrkeskategorier som chefer för laboratorier och ett förslag om
att utbildningen ska leda direkt till en doktorsexamen.
Text och bild: Marcus Rehnberg

A

v mer eller mindre uppenbara skäl hade de
flesta deltagare på världskongressen inte rest
längre än inom Danmarks gränser för att ta sig
till Bella Center i Köpenhamn. Laboratoriet
har pratat med ett av undandagen, professor
James Damen som är national president för
den nigerianska organisationen för biomedicinska
analytiker, Association of Medical Laboratory Scientists
of Nigeria (AMLSN).
– För att bli biomedicinsk analytiker i Nigeria
behöver du först skaffa grundläggande behörighet,
därefter skriver du ett antagningsprov för att komma
in på universitetet. Själva utbildningen är sedan indelad
i två delar, först en preklinisk, teoretisk del som pågår
i två år. År tre påbörjas den kliniska delen av utbildningen, där du kombinerar föreläsningar med verksamhetsförlagd utbildning, och den här delen av
utbildningen pågår i tre år. Så efter fem år, när du
klarat alla utbildningens examinationer, har vi också
en yrkesexamination som arrangeras av Medical
Laboratory Science Council of Nigeria. När du klarat
både universitetets och den statliga examinationen får
du en yrkeslegitimation som du behöver för nästa
16

steg, en ettårig praktikperiod på ett sjukhus, berättar
James Damen.
Efter praktikperioden är alla formella kompetenskrav
på plats, men för den som är under 30 vid examen
väntar ett års tjänstgöring i National Youth Service
Corps innan du får börja arbeta (som statligt anställd)
eller fortsätta med högre studier. Tjänstgöringsperioden,
som närmast kan liknas vid en slags värnplikt, genomförs i en annan del av landet än där man har sitt ursprung
och syftar delvis till att ena landet genom att personer
från olika etniska grupper arbetar tillsammans.

KARRIÄR SOM CONSULTANT
James Damen berättar om en ny karriärmöjlighet som
befinner sig i startgroparna, genom ett fyraårigt stipendieprogram via Västafrikanska hälsoorganisaitonen
(WAHO). Den som genomgår programmet, med
examinationer halvvägs och i slutet, kan titulera sig
consultant – en senior yrkestitel som används i till
exempel Storbritannien med samväldesländer, och
som innefattar både ledarskap och expert-/specialistkunskaper.
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– Man har identifierat många områden där det behövs
specialistkompetens inom biomedicinsk laboratorievetenskap, och för att bli specialist och en auktoritet
på området behöver du utbilda dig. Huvudmålet är
att stärka hälso- och sjukvården, och laboratorierna är
själva grunden för en kvalitativ sjukvård. Gör du rätt
på laboratoriet så kan resten av vårdkedjan göra rätt,
säger James Damen.

DIREKT TILL DOKTORSEXAMEN
James Damen berättar att yrket redan idag har hög
status, med många sökande till utbildningen, och att
de (AMLSN) jobbar för en ytterligare statushöjning.
– Det finns redan många biomedicinska analytiker på
höga positioner, och ingen ser ner på dig vid rekryteringar, tack vare de kunskaper du har. Vi har föreslagit
en ny läroplan, där utbildningen skulle vara sex år
istället för fem, och där du skulle examineras som doctor
of biomedical laboratory science. Om det går igenom
skulle alla universitet som utbildar inom biomedicinsk laboratorievetenskap använda samma läroplan,
och studenterna som påbörjar utbildningen skulle
veta att de efter sex år kommer ut med en doktorstitel.
LABORATORIET Nr 4 • 2021

LAGSTADGAD RÄTT TILL LABBEN
Han berättar att den enda stora utmaningen just nu
är en ”strid” med patologer om rätten att vara chef
för laboratorier. Flera ärenden har varit uppe i den
nigerianska arbetsdomstolen som dömt till biomedicinska analytiker fördel med stöd i Medical Laboratory
Science Council of Nigeria Act 11, 2003, en lag som
handlar om rätten att reglera yrket och utbildningen
och som i princip slår fast att du behöver en laboratoriemedicinsk utbildning för att få jobba, och även
vara chef, på nigerianska laboratorier.
– Vi har fyra pågående fall just nu, men vi är en
väldigt stark profession med rätten på vår sida. Det
läkarna försöker göra nu är att få till ett tillägg till sin
motsvarande lag för att kunna få makt över laboratorierna. Men det går inte att ha två lagar som säger
emot varandra, så vi är väldigt självsäkra.
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”DET HAR VARIT OTROLIGT
STIMULERANDE ATT FÅ TRÄFFA
KOLLEGOR IGEN, DET HAR VI
VERKLIGEN SAKNAT”

– en lyckosam försening trots allt!
IFBLS inifrån. Gabriella Lillsunde Larsson berättar
om arbetet inför och under en världskongress som både
fick skjutas upp och ändra programinnehåll på grund
av covid-19-pandemin.
Text:Gabriella Lillsunde Larsson, vice ordförande IBL och styrelseledamot i IFBLS

I

nternational Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) är en internationell organisation som består av medlemsorganisationer från
35 länder och som representerar fler än 200 000
biomedicinska analytiker från hela världen. Ett
av organisationens viktigaste uppdrag är att verka
för fortbildning och utveckling av yrket, till exempel
i form av kongresser. 2018 gick konferensen i vackra
Florens och där togs även beslutet att nästa konferens
skulle hållas i Köpenhamn 2020, med Danske bioanalytikere (dbio) som värd. Arbetet med konferensen
drog genast igång och en vetenskaplig kommitté
bildades i januari 2019, där jag deltog som representant
för Sverige och enda icke-dansk. Vi arbetade redan från
början med fyra parallella spår: “The role of biomedical
laboratory science in hospital and community healthcare”, “Practice, development and research in biomedical laboratory science”, “Management, Education and
Learning” och “Technology, Innovation and Profession”.
Vi ville erbjuda en bredd av föreläsningar där det
18

skulle finnas något för alla. Jag ingick i det andra
spåret tillsammans med Tanja Wurtz Jorgensen och
Katja Kemp Jakobsen, båda danska biomedicinska
analytiker. I våra arbetsuppgifter ingick att tänka
ut aktuella teman inom vårt spår, föreslå inbjudna
föreläsare samt granska abstrakt som skickas in för
deltagande som poster- eller muntlig presentation.

UPPSKJUTEN KONGRESS
Men i april 2020 togs beslutet att skjuta fram kongressen till 2021 på grund av den rådande covid-19pandemin. Vi behövde då ställa oss frågan om programmet håller för att flyttas fram ett år samt om något
mer behöver inkluderas. covid-19 kändes förstås högaktuellt att inkludera och resulterade i en plenarföreläsning med Søren Brostrøm, Danmarks ”Coronageneral” samt två block om bland annat metoder
för detektion av SARS-CoV-2. En framflyttning av
konferensen gjorde att vi kunde öppna för deltagare
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att skicka in abstrakts igen samtidigt som redan accepterade postrar och föreläsningar behövde konfirmeras
för de nya datumen. Totalt har 686 abstrakts skickats
in under resans gång. En del har dragits tillbaka men
i Köpenhamn var 93 postar på plats, 40 utvalda för
muntliga presentationer och 68 var inbjudna som talare.

danska biomedicinska analytiker så fanns även delegater från Sverige, Norge, Island, Färöarna och Finland,
men även från exempelvis Belgien, Österrike, Bolivia,
Kamerun, Tyskland, Ghana, Irland, Sydkorea, Nigeria,
Portugal, Schweiz, Storbritannien, USA, Spanien,
Sydafrika, Filippinerna och Japan.

NÄSTAN 700 DELTAGARE

NEW NORMAL, NEW LAB 2022

När det gäller deltagare i Köpenhamn så blev vi till
sist 695 personer under fem dagar på Bella Center om
vi inkluderar utställare, delegater och medarbetare från
dbio, vetenskapliga kommittén och dbio:s styrande
kommitté. Medarrangörer i Danmark har varit Dansk
Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier
i Sundhedssektoren - Danish Institute for External
Quality Assurance for Laboratories in Health Care
(DEKS) och Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere - Society of Laboratory Medicine for Biomedical Scientists. Att så många har kunnat samlas
i dessa pandemitider är stort och fast merparten var

Det har varit otroligt stimulerande att få träffa kollegor
igen, det har vi verkligen saknat! Utan större missar
kunde vi genomföra programmet och även ta del av
en stor utställning där vi har fått möta dagens och
morgondagens teknik. Vi som närvarat känner oss
påfyllda av energi från kollegor och föreläsare, vi
har fått inspiration och nya idéer om professionens
arbete, utveckling och progression. Nu ser vi fram
emot nästa världskongress för biomedicinska analytiker
i Suwon, Sydkorea 5-9 oktober 2022 med temat New
normal, new lab. Jag hoppas att vi ses där!

LABORATORIET Nr 4 • 2021
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Enighet mellan länderna
under STUDENTFORUM
När IFBLS bjuder in till världskongress diskuteras både nuläge och
framtid på världens laboratorier och arbetsplatser för biomedicinska
analytiker. Och som biomedicinsk analytikerstudent – som ska befolka
laboratorierna i nämnda framtid – är kongressens studentforum ett
sätt att både få en försmak av vad som väntar och en möjlighet att
nätverka med studenter från andra länder. Natalee Westman och
Leo Svahn från Vårdförbundet Students styrelse deltog på studentforum
i Köpenhamn och berättar här om sin upplevelse.
Text: Natalee Westman och Leo Svahn
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D

et var en märklig känsla att
kliva in på Bella Center i
Köpenhamn. Efter drygt
ett och ett halvt år av
distansstudier var vi båda
väldigt taggade på att möta
andra studenter samt kollegor. IFBLS
2021 hade cirka 700 besökare, och
att få vara en del av det hela kändes
magiskt. Så många ambitiösa biomedicinska analytiker som verkligen
utstrålade passion för sin profession!
Vi fick bland annat lära känna
studenter från andra länder, träffa
representanter från företag som
skapat de instrument och metoder
vi under studiernas gång fått lära
oss att arbeta med, möta högt uppsatta ledare från alla världens hörn
och diskutera problem såväl som
åtgärder.

GIVANDE PANELDISKUSSION
Särskilt givande var studentforumet
där vi som panel fick chans att framföra frågor från studenterna vi
representerar. I årets studentforum
var studenter från Sverige, Norge
och Danmark representerade. Årets
tema var förväntningar och förhoppningar inför vårt framtida
arbetsliv. Det diskuterades utbildningar och yrkesliv, ingångslön
och löneutveckling, personalbrist
och konkurrens, introduktion och
upplärning, framtidens arbetsuppgifter och arbetsmiljö, med mera.
I studentgruppen var vi framför
allt eniga om att ingångslönerna för
en biomedicinsk analytiker måste
höjas, inte bara i Sverige utan även
internationellt. Det är dags att göra
yrket mer lukrativt och således mer
attraktivt. Vi ser redan en stor brist
på personal och med tanke på de
stora pensionsavgångar som nalkas
behöver fler lockas in i vår profession.
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Lönen skall motsvara den kompetens vi besitter samt det behov som
finns på arbetsmarknaden.

ENIGHET OM LÖNEUTVECKLING…
Vi var även eniga om att den nästintill icke-existerande löneutvecklingen
är ett stort problem. Särskilt när det
gäller att locka nya studenter till utbildning, liksom att behålla kompetent personal på arbetsplatserna.
När framtidens arbetsuppgifter
diskuterades var automatisering av
diverse laborativa moment i fokus.
Att arbetsuppgifter förändras i takt
med tiden och teknisk utveckling
är inget problem, däremot fanns
en oro över att fastna inom ett
specifikt område utan möjlighet
till kompetensutveckling.
Samtliga i studentgruppen hade
redan under sin verksamhetsförlagda utbildning stött på arbetsplatser med ett, av vad som beskrevs
som omänskligt, högt arbetstryck
och medarbetare som arbetat så
mycket de förmått.

”Så många ambitiösa
biomedicinska analytiker som
verkligen utstrålade
passion för sin profession!”

…OCH OM SPECIALISTUTBILDNING
En annan fråga som vi i studentgruppen var slående överens om
var specialistutbildning. Vi ansåg
allihop att det redan finns ett
enormt behov av att kunna bygga
vidare på sin kandidatexamen och
specialisera sig. Hur långt länderna
kommit i denna fråga verkade
skilja sig från land till land.
Avslutningsvis har vi kommit
hem med många nya infallsvinklar
och perspektiv. Vi hoppas på att
kunna få återse de nya bekantskaper vi nu stiftat oss under resans
gång och att fler studenter får
samma möjlighet, att i framtiden
också få delta vid studentforum.

Leo Svahn, styrelseledamot Vårdförbundet Student och Natalee Westman, vice ordförande
Vårdförbundet Student.
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Huntingtons sjukdom. Men den kan också visa på
en sjukdom som är behandlingsbar just för att den
upptäckts i tid. Vad väger tyngst? Om analysen gör
att den primära sjukdomen diagnostiseras och rätt
behandling kan ges, ska vi då låta bli att analysera
om vi riskerar att hitta bifynd vi inte önskar?

HAR FAMILJEMEDLEMMAR TILL DEN SOM PROVTAS
RÄTT ATT VETA ATT DE KAN BÄRA PÅ ETT ANLAG?
ELLER HAR DE RÄTT ATT INTE VETA?

– var går gränsen?

Text: Åsa Gyberg Karlsson

I

dag talas det allt oftare om precisionsmedicin,
även kallad ”individuellt anpassad medicin”. Det
som avses är diagnostiska metoder och terapier
som gör att patienten ska kunna få individanpassad utredning, prevention och behandling.
För att optimera individanpassningen nämns
en rad tekniker som helgenomsekvensering (WGS),
bildbehandlingsmetoder, big data (stora mängder
kliniska data, livsstilsdata samt personlig data) och
artificiell intelligens (AI). Vi talar om en gren inom
medicinen som är både genetisk, högteknologisk
och datadriven.
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EN ETISK FRÅGA SOM DYKT UPP I SAMBAND
MED TILL EXEMPEL HELGENOMSEKVENSERING
ÄR ATT DEN KAN GE UPPHOV TILL BIFYND.
ÄR DET NÅGOT SOM ÄR BRA ELLER DÅLIGT?

Som vanlig
intresserade t är vi
hur diskussio av att höra
arbetsplatser nerna på era
går,
laboratoriet@ hör av er till
med era etik ibl-inst.se
reflektioner.

Bifynd är ett känt fenomen inom hälso- och sjukvården,
inte minst för oss biomedicinska analytiker. Tänker vi
olika när det gäller bifynd med låg respektive hög risk
för sjukdom, eller beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad? När det gäller genetiska bifynd kan en helgenomsekvensering av ett barn visa att det senare i livet
kommer att få en obotlig sjukdom, som till exempel
LABORATORIET Nr 4 • 2021
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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 ställningstaganden vi gör också innehåller ett praktiskt och faktiskt handlande utifrån vår moral.
Det är när vi börjar fundera över dessa handlingar och motiven för dem som vi börjar
reflektera etiskt.
Etisk reflektion handlar om att ta ställning
till olika värden och intressen som står i konflikt
till varandra – så kallade etiska dilemman.
Här beskriver vi situationer du kan stöta på
som biomedicinsk analytiker och som kan vara
värda att reflektera över på egen hand eller
tillsammans med kollegor.

ETISKA KOMMITTÉN BESTÅR AV
Foto: Lasse Bengtsson

PRECISIONSMEDICIN

Ett liknande etiskt dilemman uppstår också när
möjlighet ges att samköra en patients genetiska
data med data från patientens tidigare medicinska
historia, mediciner och livsstil. Särskilt om detta
inte har efterfrågats av patienten. Det är inte heller
otänkbart att möjligheten till dataanalys och kunskaper om olika sjukdomar utvecklats från det att
data samlades in, är det då etiskt riktigt att låta
bli att göra en ny datakörning för att se om det
nu går att hitta behandlingsbara sjukdomar?
Att ställa en diagnos blir mer komplext då
genetiska data kombineras med ett antal andra
typer av hälso- och livsstilsdata. Hur påverkar det
bedömningen att den genetiska datan inte enbart
innehåller information om en persons eventuella
sjukdomar, utan också hens egenskaper? Kommer
en ökad kunskap om vad vi förutses vara påverka
vårt val av partner, utbildning eller livsstil? Kommer
vår möjlighet till autonomi (att göra självständiga
val) att påverkas?
Vad innebär precisionsmedicin för biomedicinsk analytikerrollen? Har vi alltid skyldighet
att ingripa om vi ser en risk för ett foster eller för
en person, även om en bedömning för just den
risken inte är efterfrågad? Om vi säger att vi
ingriper vid svår, allvarlig sjukdom, vem sätter
denna gräns? Vad definierar sjukdom eller skada?
Eller vad som är att leva ett gott liv? Är det datan
eller individen själv?

LÅT OSS TALA OM ETIK

ANNE LINDGREN
leg. biomedicinsk
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

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.
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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.
Yrket står som bekant inför stora generationsväxlingar, och den här
gången låter vi panelen tänka på vilka ”gamla” kompetenser som är viktiga
att behålla och vilka nya som behöver tillföras för att klara växlingen.

Vilka kompetenser är viktiga att behålla och
tillföra på framtidens laboratorier?
PETRA LINDBERG. 69 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.

”Laboratoriekompetens måste vara
en naturlig del av teamet”
Ända sedan jag gick min grundutbildning i mitten av sjuttiotalet har man diskuterat frågan kring rätt kompetens på laboratorierna. En av frågorna som stötts
och blötts är om biomedicinska analytiker behöver ha någon sjukvårdsrelaterad
utbildning. Innehållet i utbildningen har skiftat över tid och ibland har man
haft omvårdnadsinriktad utbildning inkluderad och under andra tider inte.
Efter ett yrkesliv inom klinisk diagnostik med olika befattningar inom
sjukvården har jag kommit fram till att man absolut behöver utbildning med
sjukvårdsinnehåll, men på ett mer övergripande sätt. Det handlar om hur
sjukvården är organiserad och hur patientens multiprofessionella team måste
fungera för att kunna erbjuda en sammanhållen och effektiv vård. Laboratoriekompetens måste vara en naturlig del av teamet. Perspektivet måste vara patientens och där har vi en väg att gå. Detta är nödvändig kompetens för att verka
effektivt tillsammans med andra vårdprofessioner - och med patienten.
Självklart behövs också massor av ren laboratoriekunskap, både teoretiskt och
praktiskt. Mycket av det rena laborativa arbetet automatiseras redan, och än mer
i framtiden där en del av dagens tjänster kommer rationaliseras bort.
Utbildningen behöver vara längre för att allt ska rymmas och en god idé vore
en grundutbildning med god teoretisk grund följd av en klinisk praktik - i form
av en anställning - innan examen utfärdas. Det behövs fler som fortsätter med
forskarutbildning och meriterar sig inom forskarvärlden. Mycket forskning och
utvecklingsarbete behöver göras och det kräver fördjupad kompetens.
En kompetens som behövs i större omfattning än idag är ren IT-kunskap.
Den komplexa IT-tekniska miljö som laboratorierna verkar inom kräver betydligt mer sådan kompetens än tidigare.
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SUSANNE WIDELL. 75 år, Rockneby
Susanne disputerade 1994 och har även varit med om att bygga upp biomedicinsk analytikerutbildningen vid Linnéuniversitetet.

”Börja med grundläggande utbildning och fokusera
på nyare tekniker i slutet av utbildningen”

Nya kompetenser är framför allt molekylärbiologiska
och immunologiska tekniker. Då dessa bygger på
gammal kunskap och erfarenhet är det jätteviktigt att
utbildningen tränar studenterna i gammalt hederligt
lagarbete som städning, pipettering och mikroskopering.
Inom till exempel transfusionsmedicin bör studenterna lära sig antigen- och antikroppsanalys även i rör
eller på platta och inte bara i gelkort. De måste se vad
som händer när ett agglutinat bildas. Det är av yttersta
vikt att dessa kompetenser behålls. Framför allt nu i
oroliga tider.
Lärosätena bör därför börja med grundläggande
utbildning och fokusera på nyare tekniker i slutet av
utbildningen. Studenterna bör fortsatt kunna blodprovstagning, i både ven och kapillär. Det senare är
viktigt då det är svårt när mikrokoncentrationer skall
tas. Till exempel kan en blodgrupp lätt bestämmas

med ett stick i fingret, och anti-A och anti-B på en
enkel glasplatta. Då kan blod ges även i fält och på
ställen utan avancerad teknik.
Vi behöver både teknisk kunskap och kunskap om
preanalytiska fel som kan uppstå. Vi på Linnéuniversitetet har alltid haft våra studenter en vecka på vårdcentral för att de ska lära sig ta hand om patienter, lära
känna andra professioner i vården och se att vi alla är till
för patientens nytta. Dessutom lär de sig provtagning.
Idag är vår yrkestitel skyddad men inte analyserna,
vem som helst får således utföra dem. Vi måste verka
för att även laboratorieanalyser som är kvalitetssäkrade
inte får utföras utan biomedicinsk analytikerlegitimation, och för en specialistexamen där endast de som gått
den får utföra avancerade analyser som antikroppsutredningar, immunologiska utredningar och morfologisk diagnostik i mikroskop.

AGNETA COLLIANDER. 67 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.

”Laboratorieverksamheten och övrig vård måste verka i symbios”

Det är viktigt med omvärldsbevakning, både nationellt
och internationellt. Dialog måste pågå mellan verksamheter och utbildningsanordnare för att anpassa utbildningen efter framtidens behov. Det tar tid att förändra
utbildningsplaner så det gäller att man ständigt har ett
samarbete mellan utbildning och verksamhet. Det som
också är viktigt är att se till att befintlig personal hålls
anställningsbar så att det inte blir en kompetensskillnad
mellan de äldre medarbetarna på en arbetsplats och de
nya. Med kunskap från den pågående pandemin kan
vi ju se att verksamheterna snabbt fick ställa om sin
verksamhet och har arbetat mycket mer än planerad
tid. Vilket naturligtvis tydliggjorde det framtida
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behovet ännu mer. Nya metoder för att testa smittade
skulle tas fram och allt skulle gå fort. Det måste därför
finnas en kunskap i metodutveckling på laboratorierna
samtidigt som man också måste kunna hantera den
dagliga rutinverksamheten. Sedan måste laboratorieverksamheten och övrig vård verka i symbios och ha
ett nära samarbete. Förändringens vindar har blåst
även tidigare och verksamheterna har fått ställa om
till mer automatiserad verksamhet som erbjudits från
företagen. Nu måste man vara med längst fram för
att snabbt kunna ställa om och det finns inget färdigt
kit att köpa. Då ställs kunskapen på prov.
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NYTT OCH NOTERAT

IBL:S PODCAST BÄST PÅ TEST

BÄST PÅ TEST

Fully automated
HbA1c analysis for
optimised workflow

Maysae Quttineh och Martina Jürs spelar in avsnitt 6 av Bäst på test under IFBLS i Köpenhamn.

Du har väl inte missat IBL:s podcast Bäst på test, där ordförande Maysae Quttineh
bjuder in intressanta gäster till samtal som på ett eller annat sätt berör vårt viktiga
yrke. Bäst på test har släppts i sex avsnitt under året, och finns ”där poddar finns” i
podcastappar för iOS och Android, samt på IBL:s webbplats.

AVSNITT 6: Martina Jürs om
den danska blodbussen

AVSNITT 4: 15 april med
Agnes Wold

AVSNITT 2: Årets
biomedicinska analytiker

I samband med världskongressen
i Köpenhamn samtalade IBL:s
ordförande Maysae Quttineh med
dbio:s dito Martina Jürs. Samtalet
kretsar framför allt kring projektet
med ett mobilt laboratorium som
erbjöd provtagning hemma hos
patienter. Den här avsnittet av
Bäst på test är på engelska.

På internationella biomedicinsk
analytikerdagen – 15 april – livesände vi ett samtal mellan IBL:s
ordförande Maysae Quttineh och
professor Agnes Wold. Det blev
ett intressant samtal som rörde sig
mellan normalflora, naturvetenskapliga synsätt, forskares nya
offentlighet i sociala medier och
mycket annat.

I det andra avsnittet av IBL:s
podcast träffar vi Jessica Ögren,
nyligen utsedd till årets biomedicinska analytiker 2020.
I samtalet med IBL:s ordförande
Maysae Quttineh berättar Jessica
Ögren allt om hur hennes intresse
för parasitologi uppstod och hur
hon byggt sin karriär runt sitt
specialintresse.

AVSNITT 3: ”Vart är vi på väg?”
– Panelsamtal om yrkets framtid

AVSNITT 1: AI och diagnostik

AVSNITT 5: Årets
studenthandledare
Pia Gabrielsson är Årets studenthandledare 2020. I det femte
avsnittet av Bäst på test samtalar
Maysae och Pia om vikten av bra
handledning, hur handledning
förändrats i takt med utbildningen,
vem som ska göra vad på labben,
och mycket mer.
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Som en del av firandet av 15 april
direktsände vi en paneldiskussion
om vilka anpassningar yrket och
utbildningen behöver göra för att
möta behovet och bristen framöver.

Ordförande Maysae Quttineh och
e-hälsostrateg Åsa Gyberg-Karlsson
tar sig an artificiell intelligens inom
diagnostiken. Hur kommer biomedicinsk analytikerrollen behöva
förändras för att utvecklas i takt
med ny teknik? Och vem ansvarar
egentligen för provsvaret om en artificiell intelligens gjort tolkningen?
LABORATORIET Nr 4 • 2021

Integration at its best – it’s as simple as that
Fully automated HbA1c analysis by integrating the Tosoh analyser
with the Sysmex XN solution allows you to:
Optimise your workflow
Reduce turnaround times and costs
Improve patient management
Want to know more about how you can automate your HbA1c testing, minimise the hands-on
time and scale the solution to your needs? Read and discover from our customers’ experience.
www.sysmex.se/lovisenberg
TOSOH HLC-723 G11 Analyser is manufactured by Tosoh Corporation (Japan) · www.tosohbioscience.eu

LABORATORIET Nr 4 • 2021
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MEDLEMSINFORMATION

Pia och Jessica utsågs förra året,

VILKA BLIR DET I ÅR?
Pia Gabrielsson utsågs till Årets studenthandledare 2020 och Jessica Ögren blev
Årets biomedicinska analytiker 2020.
Intervjuer med 2020 års mottagare av
utmärkelserna finns på IBL:s webbplats och i
Laboratoriet nr 2/2021.

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) och Medicinsk diagnostisk Karolinska (MDK) hälsar dig
välkommen till Diagnostikforum 2021. Diagnostikforum 2021 kommer att genomföras som en digital konferens med
plenarföreläsningar och temaföreläsningar i parallella spår under två dagar. Den digitala konferensplattformen låter dig
enkelt växla mellan föreläsningar, nätverka med kollegor från hela landet och ta del av utställningen.
Deltagaravgiften är 1 900 kronor för medlemmar i IBL och 2 400 kronor för övriga deltagare. Vi ses i oktober!

Jessica Ögren,
Årets biomedicinska
analytiker 2020

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

ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2021
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 2021
Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma den som
introducerar studenter till deras kommande verksamhetsområde 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 2021.
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Fyra temablock
Pia Gabrielsson,
Årets studenthandledare 2020

Lämna in motioner till

IBL:S
ÅRSMÖTE
senast 31 december 2021
Årsmötet 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
Ringvägen 56, nb
118 61 Stockholm

LABORATORIET Nr 4 • 2021

Covid-19-pandemin

Diagnostikens roll i nära vårdarbetet

Vad har pandemin lärt oss? Vilka lärdomar kan vi ta
med oss för att skapa bra förutsättningar inför likande
kriser i framtiden? Här möter du verksamhetschefer,
metodutvecklare och Folkhälsomyndigheten med flera.
Vi blickar tillbaka på pandemin från start till nuläge och
reflekterar över hur det har påverkat diagnostiken lokalt,
regionalt och nationellt. Hur det är att leda under en
pandemin och hur detta har påverkat synen på diagnostiken
och professionen.

I det här blocket pratar vi om diagnostikens roll i nära
vårdarbetet och den nationella samordning som pågår.
Hur behöver diagnostikens resurser omstruktureras för
att skapa goda förutsättningar i både kvalitetssäkring och
kompetensutveckling för såväl patient som medarbetare
i hela vårdkedjan? Vilka förmågor och kompetenser finns
och vilka utvecklas för att vara den bästa resursen i denna
omställning?

Profession i förändring, vart är vi på väg?
Hur kan vi möta framtidens laboratorium och dess behov?
Vilka kompetenser kan behövas? Här möter du
biomedicinska analytiker som har specialiserat sig och
utvecklat unika kompetenser. Du möter biomedicinska
analytiker som har valt att forska och höra om deras väg in
i den akademiska världen och om unika forskningsprojekt.
Utvalda lärosäten delar med sig av hur de arbetar för att
hålla biomedicinska analytikerprogrammen uppdaterade
inför framtidens diagnostik. Vad är viktigt för att framtidens
nyutbildade biomedicinska analytiker skall ha rätt
kompetenser? Kan biomedicinska analytiker arbeta med
att programmera robotar?

Högspecialiserad vård
Hur kommer vården att förändras i framtiden?
I det här blocket får du en inblick i hur man kan använda
den senaste diagnostiken för att ställa individuella
diagnoser och bidra till individuella behandlingar. På vilket
sätt bidrar artificiell intelligens till laboratoriediagnostiken?
Spåret kommer att ge dig tankar kring hur läkare, forskare
och biomedicinska analytiker tillsammans kan arbeta för
att ge patienter diagnostik och vård som är anpassad för
framtiden.

PRELIMINÄRT PROGRAM
PÅ NÄSTA UPPSLAG

DIAGNOSTIKFORUM – PRELIMINÄRT PROGRAM

DIAGNOSTIKFORUM – PRELIMINÄRT PROGRAM
TORSDAG 28 OKTOBER
08.45 - 09.00

09.00 - 09.40

09.40 - 10.20

08.45 - 09.00
Välkomna!

FREDAG 29 OKTOBER
Välkomna!

09.00 - 09.40
Metagenomik
- Framtidens
Metagenomik
mikrobiologiska
- Framtidens
diagnostik
mikrobiologiska diagnostik

09.40 - 10.20 minimalinvasiv
Imagingbaserad
Imagingbaserad
diagnostik
minimalinvasiv diagnostik

10.35 - 10.50

Paus 10.35 - 10.50

Block09.15
1: Behov
av framtida
Block kompetenser
1: Behov av framtida
för
kompetenser
Målinriktad
för medicin, nya
Målinriktad
kunskaper
medicin,
nya metoder
nya kunskaper nya metoder
- 10.00
biomedicinska analytiker
biomedicinska analytiker
Framtidens cancerdiagnostik
Framtidens cancerdiagnostik
TaskShifting på histopatologiska
TaskShifting
laboratoriet
på histopatologiska laboratoriet
Maria Johansson SollerMaria Johansson Soller
Eva Nilsson och Ida Robertsson
Eva Nilsson och Ida Robertsson
Förhoppningen om att upptäcka
Förhoppningen
mindreom
metastaser
att upptäcka mindre metastaser
Framtidens BMA - Bör man
Framtidens
kunna programmering?
BMA - Bör man kunna programmering?
med ny PET-CT-teknik med ny PET-CT-teknik
Miguel Barroso
Miguel Barroso
Mimmi Bjöersdorft
Mimmi Bjöersdorft

10.00 - 10.30

Paus 10.00 - 10.30

FöretagspresentationFöretagspresentation
Mylab Oy
Mylab Oy

Paus

Spår 1: Covid-19-pandemin
Spår 1: Covid-19-pandemin

11.50 - 12.10

09.15 - 10.00

Staffan Holmin, professor
Staffan
och överläkare,
Holmin, professor
Medicinsk
ochDiagnostik
överläkare,Karolinska
Medicinsk(MDK)
Diagnostik Karolinska (MDK)
Företagspresentation
Företagspresentation
BD
BD
10.20 - 10.35

Spår 2: DiagnostikensSpår
roll i2:nära
Diagnostikens
vårdarbete roll i nära vårdarbete

10.30 - 11.45

Block10.50
1: Diagnostikens
Block
roll under
1: Diagnostikens
pandemin roll under pandemin
Block 1: Omställning till
Block
nära
1:vård
Omställning till nära vård
- 11.50
- Styrkor, svagheter, möjligheter
- Styrkor, svagheter,
och hot möjligheter och hot
Nära vård - varför, vad och
Närahur?
vård - varför, vad och hur?
Tillbakablick på covid-19-pandemin:
Tillbakablick på
Utmaningar
covid-19-pandemin:
inom
Utmaningar
inom
Lisbeth Löpare
Lisbeth Löpare
diagnostiken, logistikendiagnostiken,
och ledarskapet
logistiken och ledarskapet
Betydelsen av patientnära
Betydelsen
diagnostik
av och
patientnära diagnostik och
Ingvar Eliasson
Ingvar Eliasson
kvalitetssäkring i en godkvalitetssäkring
och nära vård i en god och nära vård
Från beredskapsdiagnostik
Fråntill
beredskapsdiagnostik
storskalig testning förtillett
storskalig
testning
för ett
Mathias
Karlsson
Mathias Karlsson
nytt virus, SARS-CoV-2nytt virus, SARS-CoV-2
Shaman Muradrasoli Shaman Muradrasoli

11.50 - 12.10
Paneldiskussion

Presentation,
huvudutställare
Presentation,
(Vårdförbundet)
huvudutställare (Vårdförbundet)
FöretagspresentationFöretagspresentation
11.45 - 12.15

12.15 - 13.00

Lunch
12.15 - 13.00

Lunch
12.10 - 13.10

13.1 0 - 14.30

Block13.1
2: Hur
har pandemin
Block påverkat
2: Hur har
biomedicinska
pandemin påverkat
Block
biomedicinska
2: Vikten av vårBlock
roll i utbildning
2: Vikten av
avvår
andra
roll i utbildning av andra
0 - 14.30
13.00 - 13.40
analytiker?
analytiker?
professioner
professioner
Användning av snabbtester
Användning
för SARS-CoV-2,
av snabbtester
antigen
för SARS-CoV-2,
Biomedicinsk
antigen
analytikerBiomedicinsk
utbildar forskningssjuksköterskor
analytiker utbildar forskningssjuksköterskor
i svensk hälso- och sjukvård
i svensk
ochhälsobehovet
ochav
sjukvård
extern och behovet
extern
Satu av
Thulin
Satu Thulin
kvalitetssäkring
kvalitetssäkring
Vår roll vid utbildning inom
Vår andra
roll vidprofessioner,
utbildning inom
(PNA/
andra professioner, (PNA/
Mathias Karlsson
Mathias Karlsson
Preanalys)
Preanalys)
Pandemins påverkan på
Pandemins
PCR-diagnostiken
påverkan på PCR-diagnostiken
Gunilla Tjäder
Gunilla Tjäder
Maria Bergdahl
Maria Bergdahl
13.45 - 14.50
Företagspresentationer
Företagspresentationer
(14.00-14.30)
(14.00-14.30)
Laboratorieanalyser i pandemins
Laboratorieanalyser
fotspår
i pandemins fotspår
Sofia Somajo
Sofia Somajo

14.30 - 15.00

Paus 14.30 - 15.00

Paus

15.00 - 16.00

Forts.15.00
Block
2
- 16.00

Forts. Block 2

Besök www.diagnostikforum.se
Besök www.diagnostikforum.se
för uppdaterad information
för uppdaterad information

16.30 - 16.45

Block 3: ISO 15189 - Vad
Block
innebär
3: ISOen
15189
revidering
- Vad innebär
av
en revidering av
denna standard?
denna standard?
Processen för revidering
Processen
av ny standard
för revidering av ny standard
Lena Morgan
Lena Morgan
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14.50 - 15.10

16.00vaccination
- 16.30
Kommer
Kommer
att stoppa
vaccination
covid-19-pandemin?
att stoppa covid-19-pandemin?

Matti Sällberg, professor
Matti
ochSällberg,
biomedicinsk
professor
analytiker,
och biomedicinsk
Karolinska Institutet
analytiker, Karolinska Institutet

15.10 - 15.50

16.30 - 16.45
Summering
av dagen
Summering av dagen

Maysae Quttineh

Lunch

Block13.00
3: Magisterprogram
Blockoch
3: Magisterprogram
specialistubildning
och specialistubildning
Målinriktad medicin, nya
Målinriktad
kunskaper
medicin,
nya metoder
nya kunskaper nya metoder
- 13.40
Arbetsgrupp för nationell
Arbetsgrupp
magister för nationell magister
Camilla Hesse
Camilla Hesse

Farmakogenomik - individuell
Farmakogenomik
anpassning- av
individuell
läkemedel
anpassning av läkemedel
och dos baserat på genetiska
och dosförutsättningar.
baserat på genetiska förutsättningar.
Erik Eliasson
Erik Eliasson
Min roll som specialist-BMA
Min roll
ochsom
vägen
specialist-BMA
dit
och vägen dit
Matchning
av
blodgrupper
Matchning
- på liv och
av blodgrupper
död
- på liv och död
Louise Thorell
Louise Thorell
Jill Storry
Jill Storry
Paneldiskussion om specialistutbildningsfrågan
Paneldiskussion om specialistutbildningsfrågan
Utvärdering vid diagnostisk
Utvärdering
noggrannhet
vid diagnostisk
av kombinerat
noggrannhet av kombinerat
Block13.45
4: Biomedicinska
Block
analytiker
4: Biomedicinska
som forskaranalytiker
och
som
forskar
- 14.50
av hjärtoch och
lungultraljud
av (LUS)
hjärt- och
hos lungultraljud
patienter som
(LUS) hos patienter som
driver hälsosjukvården
driver
framåt
hälsosjukvården framåt
söker på grund av andfåddhet.
söker på grund av andfåddhet.
Shahgaldi
Kambiz Shahgaldi
Det började med Paracetamol
Det började
i serum
med
och
Paracetamol
slutade i eni serumKambiz
och slutade
i en
helikopter med björnbajs
helikopter
i fickan med björnbajs i fickan
Helena Isaksson
Helena Isaksson

Presentation huvudutställare,
Presentation
15.25-15.55
huvudutställare, 15.25-15.55
Vad kan den nya standarden
Vad kan
innebära
den nya
förstandarden
vår
innebära för vår
profession?
profession?
(LumiraDx)
(LumiraDx)
Tomas Persson
Tomas Persson

16.00 - 16.30

Block10.30
2: Arbetet
lärosätena
2: Arbetet
för att
inom
möta
lärosätena för
Målinriktad
att möta medicin, nya
Målinriktad
kunskaper
medicin,
nya metoder
nya kunskaper nya metoder
- 11.45inomBlock
framtidens diagnostikframtidens
- ”up-to-date”
diagnostik - ”up-to-date”
Hur historik kan avgöraHur
vilken
historik
testning
kansom
avgöra
behövs
vilken testning som behövs
Rapport från Malmö universitet
Rapport från Malmö universitet
Joakim Dillner
Joakim Dillner
Petri Gudmundsson Petri Gudmundsson
Precisionsdiagnostik vidPrecisionsdiagnostik
sällsynta sjukdomarvid sällsynta sjukdomar
Rapport från GöteborgsRapport
universitet
från Göteborgs universitet Anna Wedell
Anna Wedell
Camilla Hesse
Camilla Hesse
Kliniska prövningar av AI
Kliniska prövningar av AI
Rapport från KarolinskaRapport
Institutetfrån Karolinska Institutet
inom bröstcancerscreeningen
inom bröstcancerscreeningen
Karin Bouma
Karin Bouma
Fredrik Strand
Fredrik Strand

11.45 - 12.15

12.10 - 13.10

Lunch

Paus

Paneldiskussion om lärosätenas
Paneldiskussion
arbete med
om lärosätenas
att möta arbete med att möta
framtidens diagnostik framtidens diagnostik

Paneldiskussion

Maysae Quttineh, Shaman
Maysae
Muradrasoli,
Quttineh,Ingvar
Shaman
Eliasson,
Muradrasoli,
Mathias
Ingvar
Karlsson
Eliasson, Mathias Karlsson

08.30
09.15
Trends
in -the
medical
Trends
laboratory,
in the medical
in relation
laboratory,
to the biomedical
in relationlaboratory
to the biomedical
profession
laboratory profession

Joakim Dillner, professor
Joakim
och sjukhuskemist,
Dillner, professor
Medicinsk
och sjukhuskemist,
Diagnostik Karolinska
Medicinsk(MDK)
Diagnostik Karolinska (MDK)

Spår 3: Profession i förändring,
Spår 3: Profession
vart är vii på
förändring,
väg?
vartSpår
är vi4:påHögspecialiserad
väg?
Spårvård
4: Högspecialiserad vård

Jan Albert, professor och
Jan
överläkare,
Albert, professor
Medicinsk
ochDiagnostik
överläkare,Karolinska
Medicinsk(MDK)
Diagnostik Karolinska (MDK)

10.20 - 10.35

10.50 - 11.50

08.30 - 09.15

Maysae Quttineh och Claes
Maysae
Ruth
Quttineh och Claes Ruth

15.50 - 16.00

Maysae Quttineh

LABORATORIET Nr 4 • 2021

TillväxthormonforskningTillväxthormonforskning
under 38 år – en spännande
under 38 år – en spännande
Företagspresentationer
Företagspresentationer
(14.15-14.45)
(14.15-14.45)
resa
resa
Marion Walser
Marion Walser
Kartläggning av nya biomarkörer
Kartläggning
vid av
HPV-relaterad
nya biomarkörer vid HPV-relaterad
cervixcancerutveckling cervixcancerutveckling
Vladimir Basic
Vladimir Basic
Paus 14.50 - 15.10

Paus

15.10
Speak
and- 15.50
Be Heard:
Speak
Communicating
and Be Heard:
Across
Communicating
the Generations
Across the Generations

Christine Nielsen, CEO,Christine
Canadian
Nielsen,
SocietyCEO,
for Medical
Canadian
Laboratory
Society Science
for Medical Laboratory Science

15.50 - 16.00
Avslutande
tack - med
Avslutande
Maysae Quttineh
tack - med
ochMaysae
Claes Ruth
Quttineh och Claes Ruth

LABORATORIET Nr 4 • 2021
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KURSER

KURSER

GRUNDKURS I BLODMORFOLOGI
Kursen vänder sig till biomedicinska
analytiker som nyligen har börjat
arbeta med cellmorfologisk
diagnostik. Målet är att kunna
identifiera hematologiska celler i
blodet. Utgångspunkten är normal
hematopoes och vi följer vad som
händer vid olika blodsjukdomar.
Vi studerar live-bilder på celler via
kamera på mikroskopet till dataskärmar. För att kunna tillgodogöra

sig kursen, underlättar det om Du
har en god teoretisk grund i
hematologi och terminologi.
KURSANSVARIGA Karin Olander &
Christina Andersson
DATUM 8 – 10 november 2021
PLATS Falu lasarett, Falun
PRIS 9 800 KR
PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL 8 800 KR

Kvalitetskurs för kvalitetsansvariga
Kvalitetskursen vänder sig till kvalitetsansvariga, kvalitetssamordnare
och chefer inom laboratoriemedicin.
I första delen av kursen lägger vi
fokus på tolkning och arbetssätt
för kapitel 4 i 15189:2012 som berör
ledningssystem för kvalitet.
I andra delen blir det fokus på
det nya IVDR/MDR-direktivet:
Vad det innebär rent praktiskt och

var ansvaret ligger. Vi utbyter erfarenheter kring hur långt man har
kommit på sin arbetsplats. Kursen
varvar föreläsningar med gruppdiskussioner.
DATUM 2 – 3 december 2021
PLATS Jönköping
PRIS Besök IBL:s webbplats för prisuppgift

Handledning under verksamhetsintegrerad/
verksamhetsförlagd utbildning

Kursen vänder sig till dig
som har god kännedom om
molekylärdiagnostik och vill
bredda dina kunskaper inom
NGS. Kursen börjar på en
nivå där alla som arbetar
inom molekylärdiagnostik
kan följa med, även de som
inte har lång erfarenhet men
kommer även att gå in på
djupet så att mer erfarna
kan dra nytta av kursen.
Programinnehåll:
• Grundläggande teoretisk
introduktion till molekylär
teknik
• Tekniköversikt NGS
• Tolkning av resultat och
svarsrutiner
• Validering och
kvalitetssäkring
• Användning i klinik
(exempelvis paneler,
exomsekvensering och
helgenomsekvensering)
• Studiebesök och grupparbeten
KURSANSVARIG Bianca Stenmark

En introduktion för dig som handleder studenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen kommer ta upp begrepp som handledarrollen, studentens lärande, återkoppling och reflektion samt exempel på
lärandemodeller under VFU.

DATUM 24 – 25 januari 2022

KURSANSVARIGA Camilla Linder och Lisa Wiklund

PRIS 6 800 KR

DATUM 1 december

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL
5 800 KR

PLATS STOCKHOLM

PLATS ÖREBRO
UNIVERSITETSSJUKHUS
SISTA ANMÄLNINGSDAG
20 december

PRIS Besök IBL:s webbplats för prisuppgift.
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Kurs i
urinsediment

Kurs i molekylärdiagnostik med
NGS

LABORATORIET Nr 4 • 2021

– DIGITAL UTBILDNING

GRUNDKURS BLODPARASITER
Kursen riktar sig till personer med ingen eller liten erfarenhet av malariadiagnostik och andra blodparasiter. Teori blandas med praktiska övningar
med mycket fokus på artdifferentiering av malaria.
Kursen hålls under tre eftermiddagar via Zoom.

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

KURSANSVARIG Jessica Ögren

PRIS 4 800 KR

PRIS 4 200 KR

DATUM 15 – 17 mars 2022

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL 3 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL 3 200 KR

– 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.
LABORATORIET Nr 4 • 2021

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

KURSANSVARIGA Camilla Olofsson &
Jessica Hagerman
DATUM 17 – 18 november
PRIS 4 800 KR
PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL 3 800 KR
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NÄSTA NUMM

ER AV

KALENDARIUM

Kommer 6 d
e

cember 20
21

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2021
7 OKTOBER

8 – 10 NOVEMBER

23 NOVEMBER

3 DECEMBER

BMA VET
Digital nätverksträff

Grundkurs i
blodmorfologi
Falun

Utbildning (Equalis)
Nuklearmedicin

Nätverksträff
kvalitetsnätverket
Jönköping

11 NOVEMBER
Utbildning (Equalis)
Allmän klinisk kemi

Utbildning (Equalis)
Arbets- och
lungfysiologi

17 – 18 NOVEMBER

1 DECEMBER

Fördjupningskurs
i nuklearmedicin
Digital utbildning

Kurs i handledning
under verksamhetsintegrerad/verksamhetsförlagd utbildning
Stockholm

24 – 25 JANUARI 2022

2 – 3 DECEMBER

Grundkurs i
blodparasiter
Digital utbildning

7 OKTOBER
Utbildning (Equalis)
Transfusionsmedicin

11 OKTOBER
Kurs i urinsediment
Stockholm

14 OKTOBER
Utbildning (Equalis)
Patientnära analyser

28 – 29 OKTOBER
Diagnostikforum
Digital konferens

18 NOVEMBER
Utbildning (Equalis)
Humangenetik

25 NOVEMBER

Kvalitetskurs för
kvalitetsansvariga
Jönköping

DECEMBER 2021
Nätverksträff
handledarnätverket
Stockholm
Kurs i molekylärdiagnostik med NGS
Örebro

15 – 17 MARS 2022

Utbildningsmaterial – Blodceller
IBL erbjuder sedan många år kurser inom hematologi och de tillhör våra allra populäraste
utbildningar. Som ett insteg till vårt ordinarie kursutbud erbjuder vi nu en kortare digital utbildning i
fyra delar: två föreläsningar och två podcastavsnitt.

Del 1 - Blodceller, med fokus på lymfocyter (film, 11 minuter)
Karin Olanders föreläsning ger dig en uppdatering om blodceller, och framför allt lymfocyter.

Del 2 – Diagnostik av immunceller (film, 16 minuter)
Zubaida Hamad Jarwan föreläser om immunförsvarets olika celler, deras indelning och hur de kan
mätas för diagnostisering av olika sjukdomstillstånd.

Del 3 – Lymfatiska sjukdomar och behandlingar (podcast, 35 minuter)
Karin Olander samtalar med Ylva Hammarlund, hematolog på Falu lasarett.

Del 4 – Vaccin och forskning (podcast, 28 minuter)
Karin Olander intervjuar Nils Lycke, professor i klinisk immunologi vid Göteborgs universitet.

Skanna QR-koden för att komma till utbildningen

Eller surfa in på www.ibl-inst.se/lymfocyter
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.

Utbildningen
presenteras
i samarbete med

POSTTIDNING
POSTTIDNING
Retur till:
Retur till:
Laboratoriet
Laboratoriet
Box
4065
Ringvägen
56
141
04 HUDDINGE

B

118 61 Stockholm

SNABB och SÄKER

SARS-CoV-2 DIAGNOSTIK

GeneXpert

med Vivalytic

tester:










MRSA

VRE?
Minskar risken för användaren
tack vare
transportmedium som avdödar viruset

ESBL
C. difficile

Endast 39 minuter
till svar
MRSA?

Influensa

Helautomatiserat

VRE
Norovirus

Random access

Tuberkulos

Norovirus?

ESBL?

Breda paneler för syndromtestning
(STI, Virus etc)

Och många
fler

Provsvar på en timme —undvik
flera dagars väntetid
Ta livsviktiga beslut direkt
Skydda patienter och personal
Begränsa utbrott och smitta

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

Diagentec AB

Tlf: 08 590 34 800

Diagentec_Vivalytic_annonse.indd 1

Fax: 08 590 34 805

10.05.2021 09:40

