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Vid förra ledaren var vi mitt i planeringen av Diagnostikforum. Det blev 
helt klart årets konferens och lyfte alla delar i professionen, lärdomar från 
pandemin, omställning till nära vård, vår roll i framtidens högspecialiserade 
vård. Sist men absolut inte minst ett helt block om professionens 
utveckling över tid och viktiga frågor för yrket idag och i framtiden. 
Konferensen lockade över 200 deltagare från i princip samtliga diagnos-
tiska discipliner. IBL:s påverkansarbete och samarbete med lärosäten, fack- 
förbund och intresseorganisationer är viktiga för att rekrytera till utbild-
ningar och sprida exempel på specialisttjänster som attraktiva karriärvägar. 
Det pågår många satsningar på professionen och alla är överens, pande-
mins strålkastare på professionen ska fortsätta lysa och vi är i en accele- 
rerande kurva för att uppnå vårt mål – reglerade specialisttjänster. 

Under hösten fick jag äran att spela in podcastavsnitt med två väldigt 
inspirerande personer. Martina Jürs, ordförande för det danska fackför-
bundet för biomedicinska analytiker och Sineva Ribeiro, förbundsordför-

ande för Vårdförbundet. Jag lyfte 
två av mina hjärtefrågor, goda 
exempel på vår roll som diagnostisk 
partner och vikten av fortsatt arbete 
för satsning på särskilt yrkesskick-
liga. Hoppas ni lyssnar på avsnitten 
av IBL:s podcast Bäst på test. Snart 
väntar strategidagar för styrelse  

och sektioner. Visionen lever vidare och det ska planeras satsningar för 
fortsatt utveckling av professionen på flera områden, inklusive de ovan 
nämnda. 

Många biomedicinska analytiker gör skillnad varje dag genom utveck-
ling av metoder och arbetssätt, och genom utveckling av både utbild-
ningar och VFU. Passa på att nominera någon som förtjänar någon av 
våra utmärkelser – Årets biomedicinska analytiker 
och Årets studenthandledare. Det är ett sätt att 
synliggöra vår roll och en möjlighet att uppmärk-
samma eldsjälar som använder sin kunskap på 
värdeskapande sätt. Sist men inte minst vill jag rikta 
ett stort tack till våra två anställda på IBL, kansli-
chefen Tanja Wijkmark och redaktören Marcus 
Rehnberg för grymma arbetsinsatser i år. Ni gör 
skillnad för vår profession genom stort driv och 
engagemang i vår organisation.

Tack alla medlemmar för detta år, jag känner  
mig oerhört taggad inför nästa. 

VILKEN HÖST DET BLEV! 

”Många biomedicinska analytiker 
gör skillnad varje dag  

genom ständig utveckling  
av metoder och arbetssätt”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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BAKGRUND: HJÄRT-KÄRLSJUKDOM 
VANLIGASTE DÖDSORSAKEN
Hjärt-kärlsjukdomar orsakar flest 
dödsfall i Sverige årligen. Även om 
fler överlever ett insjuknande idag 
jämfört med tidigare, så kan ett 
första symptom vara ett akut insjuk- 
nande. Det är idag välkänt att 
risken för att drabbas ökar med  
en rad riskfaktorer såsom rökning, 
högt blodtryck, höga blodfetter och 
faktorer som rör vår livsstil såsom 
motionsvanor, kost och stress. 
Genom att mäta traditionella risk- 
faktorer kan individer med en ökad 
risk för att drabbas identifieras och 
bli mål för förebyggande åtgärder 
som livsstilsrådgivning och even- 
tuell medicinering.

Tyvärr är en lägre skattad risk 
ingen garanti för att inte drabbas, 
då ett insjuknande kan ske plöts-
ligt utan uppenbar ökad risk. Många 
insjuknanden i hjärt-kärlsjukdomar 
sker bland individer som enbart 
skattats till låg-måttlig ökad risk, då 
dessa individer utgör en majoritet 
av befolkningen. Detta dilemma har 
stimulerat sökandet efter nya risk- 
markörer att inkludera vid skatt- 
andet av risk. Fokus har flyttats till 
den många gånger bakomliggande 
sjukdomen, ateroskleros. Atero- 
skleros är en kronisk inflammato-
risk sjukdom som drabbar kroppens 
artärer vilket resulterar i att artär- 
väggen blir förtjockad och det kan 

även bildas så kallade plack som 
ses som upphöjningar inuti artären 
[1]. Tillväxt av ateroskleros sker tyst 
under decennier och symptom fås 
när det aterosklerotiska placket 
brister och innehållet kommer i 
kontakt med cirkulationen. Mätning 
av tidig ateroskleros kan därför 
komma att förbättra bedömandet av 
risk i framtiden. Vid en ultraljuds-
undersökning av halspulsådrorna, 
karotisartärerna, kan ateroskleros 
identifieras och mätas (figur 1).

Mätning av tidig ateroskleros 
genom ultraljud har utvärderats i 
forskning de senaste 30 åren. Tyvärr 
är resultaten mellan studier spretiga, 
vilket till viss del kan förklaras av 
olika studiepopulationer men också 
hur ultraljudsmätningarna genom-
förts. Vid mätandet av kärlväggens 
tjocklek genom intima mediatjock- 
leken (IMT) (figur 2) har olika 
mått använts och vid detektion av 
plack (figur 3) används olika 
definitioner. 

Ett stort hinder för förebyggande 
strategier för hjärt-kärlsjukdomar är 
individers följsamhet till riktlinjer. 
Det betyder att vi många gånger vet 
vad vi borde göra, till exempel att 
öka motionsvanor eller ta de medi- 
ciner som vi fått förskrivna, men vår 
motivation till att göra detta är låg. 
Strategier som ökar individers följ- 
samhet behövs, eftersom många 
insjuknanden kan förebyggas 
genom modifierbara riskfaktorer.    

Figur 1: 
Ultraljudsundersökning av  
halspulsådrorna. )

Figur 2: 
Mätning av intima mediatjocklek (IMT) i 
karotisartären.  

Figur 3: 
Aterosklerotisk plack (pil) i  
karotisartären.)

AVHANDLING
Mätning av tidig ateroskleros genom ultraljud  

Målet med avhandlingen var att öka kunskapen om ultraljudsavbildning av åderförkalkning 
(ateroskleros) i halspulsådrorna. Ultraljud är en bildgivande diagnostik med många fördelar: den 
är smärt- och strålningsfri och kan utföras till relativt låg kostnad. Ultraljud har många fördelar 
i screeningsyfte och det är viktigt att belysa metodologiska aspekter för att bidra till förbättrad 
diagnostik. Vidare kan informationen från ultraljudsavbilningen av ateroskleros användas på 
mindre vanliga sätt vilket kan vara av nytta i framtida bedömningar. 

Text: Emma Nyman

Metodologiska och  
kliniska studier
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VIPVIZA-STUDIEN
Avhandlingen består av fyra del- 
studier som alla har ultraljudsav-
bildning av tidig ateroskleros i 
centrum. Materialet till alla del- 
arbeten kommer från den popula-
tionsbaserade randomiserade 
kontrollerade studien VIPVIZA 
(engelsk förkortning för Visualise-
ring av tidig ateroskleros för för- 
hindrandet av insjuknande i hjärt- 
kärlsjukdomar). I Västerbottens 
län inbjuds alla invånare de år de 
fyller 40, 50 och 60 år till sin hälso- 
central för att mäta sina traditio-
nella riskfaktorer genom Väster-
bottens hälsoundersökningar (VHU). 
Mätningarna efterföljs av ett hälso- 
främjande samtal för att motivera 
individen att göra eventuella livs- 
stilsförändringar, och individer som 
behöver medicin fångas upp. 

Med ursprung i VHU och med 
målet att förbättra förhindrandet 
för hjärt-kärlsjukdomar startade 
VIPVIZA år 2013. Individer som 
deltagit i VHU med minst en risk- 
faktor inbjöds att delta i VIPVIZA-
studien. Studien innebar förutom 
de rutinmässiga mätningarna av 
riskfaktorer genom VHU att alla 
studiedeltagare genomgick en ultra- 
ljudsundersökning av karotisar- 
tärerna för mätning av tidig atero- 
skleros. Totalt ingick 3 532 individer 
i studien. Halva gruppen i VIPVIZA 
(interventionsgruppen) erhöll ett 
brevsvar som beskrev den indivi-
duella graden av tidig ateroskleros 
baserat på ultraljudsmätningarna 
(figur 4). Svaret bestod av färgade 
bilder och text med förslag på 
åtgärder som kan minska risken 
för ökad tillväxt av ateroskleros.

Efter att deltagarna erhållit 
brevsvaret fick de även ett telefon-
samtal från en forskningssjukskö-
terska för att fånga upp eventuell 
oro och svara på frågor. Brevsvaret 

gick även till interventionsgruppens 
behandlande läkare på hälsocen- 
tralen. Den andra halvan, kontroll- 
gruppen, erhöll utöver VHU inget 
brevsvar eller information från ultra- 
ljudsundersökningen. Efter tre år 
upprepades mätningarna som vid 
baslinjen inklusive ultraljudsunder- 
sökningen. Ultraljudsdata insamlat 
inom VIPVIZA utgör material till 
alla fyra delstudier i avhandlingen. 

REPRODUCERBARHET 
Delstudie I och II i avhandlingen 
behandlar reproducerbarhet i ultra- 
ljudsmätningar av tidig ateroskleros. 
I delarbete I utvärderades hur hjärt- 
cykeln, plackstorlek och plackets 
gråskala i ultraljudsbilder påverkade 
mätningar av ultraljudsbaserade 
riskmarkörer. Eftersom gråskalan 
(från svart till vitt) i ultraljudsbilden 
beror på olika vävnaders samman-
sättning så kan gråskalan indikera 
plackinnehåll (figur 5). Tidigare 
studier har visat att plack som är 
mörka i ultraljudsbilden innehåller 
mer fett och små blodkärl vilket 
visat sig ha ett samband med att 
placket brister och kallas därför 
instabila plack [2, 3].

Analys av gråskalan skulle kunna 
vara av stor vikt i framtiden, för att 
bättre identifiera vilka plack som har 
högre risk för att brista och orsaka 
symptom. Resultatet från delstudie 
I visade att mindre och mörkare 
plack i ultraljudsbilden bidrog till 
större variation vid mätning av 
ultraljudsbaserade riskmarkörer.

I delarbete II utvärderades repro- 
ducerbarheten av plackdetektion.  
I litteraturen finns ett antal olika 
plackdefinitioner använda. År 2012 
publicerades ett konsensusdokument 
gällande definitionen av plack i 
karotisartären [4]. Baserat på den 
definitionen utvärderades reprodu-
cerbarheten genom att två olika 

observatörer undersökte samma 
individ och bedömde om ett plack 
fanns eller inte. Resultaten visade att 
mindre plack baserat på plackarea 
och placktjocklek bidrog till minskad 
tillförlitlighet i plackdetektion.

INTERVENTIONENS EFFEKT PÅ 
TILLVÄXTEN AV ATEROSKLEROS 
Om interventionen i VIPVIZA, 
det vill säga att få ett brevsvar med 
ett efterföljande telefonsamtal, hade 
en påverkan på tillväxten av atero- 
skleros under treårsuppföljningen 
utvärderades i delstudie III. 
Tidigare resultat från VIPVIZA har 
visat att interventionen minskade 
risken för hjärt-kärlsjukdomar mätt 
genom traditionella riskfaktorer [5, 
6]. I delstudie III jämfördes ultra- 
ljudsmåtten IMT och plackföre-
komst vid treårsuppföljningen 
mellan intervention och kontroll-
grupp. Resultaten visade att inter- 
ventionsgruppen hade en minskad 
tillväxttakt av kärlväggens tjocklek 
(IMT) jämfört med kontrollgruppen. 
Minskningen var mest tydlig i 
vänster karotisartär. Ingen skillnad 
hittades mellan grupperna för plack- 
förekomst.

SAMBAND MELLAN KÄRLVÄGGENS 
GRÅSKALA OCH TILLVÄXTTAKT 
Analys av gråskalan i ultraljudsbilder 
har vanligtvis genomförts på plack. 
Alla individer har dock inte plack, 
varav analys av kärlväggens gråskala 
skulle kunna erbjuda ytterligare 
information. Vid den tidiga atero- 
sklerotiska processen sker infiltra-
tioner i kärlväggen vilket startar en 
inflammatorisk process som skulle 
kunna ändra kompositionen i kärl-
väggen innan plackformation sker. 
I delstudie IV utvärderades om grå- 
skalan i kärlväggen vid baslinjen 
associerade med tillväxten av 
kärlväggens tjocklek under treårs-
perioden. Resultaten visade att  
det fanns ett samband, då de med 
mörkare kärlvägg i baslinjen hade 
en högre tillväxt. Resultaten kvar- 
stod efter kontroll för traditionella 
riskfaktorer som blodtryck och 
blodfetter.  

SAMMANFATTNING
Resultaten inom avhandlingen 
visar att ultraljudsbaserade mät-
ningar av tidig ateroskleros i hals- 
pulsådrorna inte kan göras utan att 

ta hänsyn till vissa metodologiska 
utmaningar. Nuvarande plackdefi-
nition försvårar bedömningen av 
aterosklerotiska plack. En ändring 
av den etablerade plackdefinitionen 
skulle kunna öka tillförlitligheten.  

Att få se svart på vitt hur det ser 
ut i sina artärer tillsammans med 
ett efterföljande samtal påverkade 
studiedeltagarna i VIPVIZA till 
den grad att en minskad tillväxt av 
kärlväggstjockleken var synlig vid 
en treårsuppföljning. Att få se sina 
artärer kan öka individers följsamhet 
vilket kan komma att förbättra före- 
byggandet av hjärt-kärlsjukdomar. 
Vidare kan analys av kärlväggens 
gråskala bidra med ytterligare 
information vid bedömning av 
tidig ateroskleros.

Emma Nyman 
Biomedicinsk ana- 
lytiker inom klinisk 
fysiologi, medicine 
doktor, Umeå  
Universitet

Figur 5: 
Exempel på aterosklerotiska plack  
(pilar) med olika gråskala. Övre bild med 
ljusare inslag. Nedre bild i huvudsak 
mörkt plack.)

Figur 4: 
Exempel på brevsvar baserat på ultra-
ljudsundersökningen som deltagare i 
interventionsgruppen i VIPVIZA fick.)
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CONSOLIDATE YOUR 
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From our broad portfolio 
focusing on women’s health 
and infectious diseases:
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• SARS-CoV-2 
• Respiratory
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• SARS-CoV-2
• Respiratory*
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Hologic Molecular Scalable Solutions
GROW WITH  HOLOGIC

* In development

VAD ÄR EPBS?
– EPBS är en europeisk yrkesorga-
nisation för oss biomedicinska ana- 
lytiker. EPBS jobbar med olika 
frågor på europeisk nivå. Till 
exempel yrkets status, och profes-
sionsfrågor som att alla länder ska 
ha en bachelor's degree, det vill säga 
en kandidatexamen. För riktigt så 
är det inte just nu, det finns vissa 
länder som inte har en bachelor´s 
degree, som till exempel Spanien 
och Tyskland. Det är sådana slags 
frågor som EPBS jobbar med

VAD BLIR DIN ROLL SOM  
STUDENTFACILITATOR?
– Varje år anordnas ett stort möte 
där alla delegater från alla länder 
träffas, och då brukar det hållas ett 
möte för studenter också. Mötet 
för studenter hålls separat och mitt 
uppdrag blir då att komma på 
temat till det, anordna mötet och 
genomföra det tillsammans med 
studenterna.

VAD SER DU MEST FRAM EMOT  
MED DITT UPPDRAG?
– Jag ser nog mest fram emot att 
träffa de här studenterna, inspirera 

dem och engagera dem i sina 
yrkesfrågor och sina utbildnings-
frågor, och sedan genomföra mötet 
med dem och se vad de kommer 
fram till. Det kommer nog bli 
jätteroligt tror jag.

HUR GÖR MAN SOM STUDENT  
FÖR ATT FÅ FÖLJA MED PÅ DE  
HÄR STUDENTFORUMEN?
– Som student behöver man höra 
av sig till IBL och Vårdförbundet 
och ansöka om att få åka, och 
sedan får man hoppas på att bli 
utvald till att få följa med.Nästa  
år är vi faktiskt i Finland, så jag 
hoppas att vi ses där.

FYRA FRÅGOR TILL

Sophia Godau, som nyligen valts 
till studentfacilitator för EPBS

Sophia Godau i talarstolen under 
EPBS-mötet i Santiago de Com-
postela, Spanien, där hon valdes 
till studentfacilitatior.

Svensk delegation i Spanien.  
Michel Silvestri, Tanja Wijkmark 
och Sophia Godau.
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I
oktober släppte Nationella vårdkompetensrådet 
rapporten Statistikbaserade flödesbeskrivningar 
för yrkesgruppen biomedicinska analytiker. 
Rapporten beskriver biomedicinska analytikers väg 
genom utbildnings-, hälso- och sjukvårdssystemet 
och syftar till att öka kunskapen om hur yrkes-

gruppen rör sig i övergångarna mellan utbildning, 
examen, legitimation och forskarexamen. Rapporten är 
en kartläggning utifrån statistik och i redovisningen görs 
inga analyser av bakomliggande orsaker till resultaten, 
såsom till exempel eventuella strukturella hinder inom 
utbildning och på arbetsmarknad, men Nationella vård- 
kompetensrådet kommer utifrån resultaten att arbeta 
vidare med aktuella frågor och utmaningar gällande 
kompetensförsörjningen av biomedicinska analytiker.

– Biomedicinska analytiker är en betydelsefull yrkes- 
grupp inom vården. Dessutom ökar behovet av deras 
kompetens i och med framtidens precisionsmedicin 
och att kunskapen kring att skräddarsy diagnostik och 
behandlingar växer, säger rådets ordförande Ann-Marie 
Wennberg Larkö, sjukhusdirektör för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Samma pressmeddelande tar upp att många avhopp 
sker under utbildningens sista terminer, och att det 
troligen innebär att många tar anställning innan 
utbildningen avslutats och examen tagits ut.

– Det är i så fall en oroande utveckling eftersom det 
innebär begränsningar för framtida karriärmöjligheter 
att inte ha sin examen att bygga vidare på, säger 
Ann-Marie Wennberg Larkö.

SKILLNAD MELLAN BEHOV OCH KUNSKAP
Jonas Appelberg, verksamhetschef för Kliniskt forsk-
ningscentrum i Region Örebro län, är ledamot i rådet 
och biomedicinsk analytiker i grunden. Han tror att 
det behövs en djupare analys kring hur utbildningens 
innehåll utvecklats över tid jämfört med arbetsmark-
nadens organisering och bemanning av biomedicinska 
analytiker, och att det kanske finns en skillnad mellan 

den förvärvade kunskapen från utbildningen och 
arbetsgivarnas behov och förväntningar.

– Utbildningen till biomedicinsk analytiker är en 
naturvetenskapligt grundad högskoleutbildning som 
lär ut ett vetenskapligt förhållningssätt och förbereder 
för fortsatta akademiska studier och forskarutbild-
ning. På arbetsmarknaden är behovet dock stort av 
arbetskraft inom diagnostiken, i själva produktionen, 
så att säga. Kanske blir då den vetenskapliga kompe-
tensen inte lika efterfrågad på arbetsmarknaden, vilket 
tyvärr kan få till följd att studenterna inte fullföljer 
hela sin utbildning och tar ut sin examen. Den här 
skillnaden mellan utbildningens innehåll och arbets-
marknadens behov är dock inte unik för biomedicinska 
analytiker som yrkesgrupp. Men med tanke på resul- 
taten i rådets flödesstatistik, där vi kan se att många 
hoppar av utbildningen innan de tagit ut sin examen 
och att få väljer att disputera, tror jag ändå att vi behöver 
fördjupa kunskapen om den här diskrepansen och 
undersöka orsakerna och de långsiktiga följderna, 
säger Jonas Appelberg till Laboratoriet.

STUDIEVALET STYR
Att andelen av programnybörjarna som till slut tar 
biomedicinsk analytikerexman vissa år varit nere och 
snuddat vid 50%-strecket, och att examensfrekvensen 
är högre bland kvinnor än män, känner vi till sedan 
tidigare. Siffror i rapporten (för nybörjarstudenter 
åren 2011-2015) visar att examensfrekvensen är högre 
för studenter som haft biomedicinsk analytikerutbild-
ningen som förstahandsval, samt att skillnaderna i 
examensfrekvens mellan kvinnor och män – att högre 
andel av kvinnorna än männen slutför utbildningen 
– gäller oavsett om biomedicinsk analytikerutbild-
ningen varit deras förstahandsval eller inte. Till 
exempel har kvinnor som inte haft biomedicinsk 
analytikerutbildningen som förstahandsval högre 
examensfrekvens än män med biomedicinsk analyti-
kerutbildningen som förstahandsval.

HÖGRE  
EXAMENSFREKVENS  
när biomedicinsk  
analytiker är  
förstahandsval

En ny rapport som fokuserar på statistiska flöden för biomedicinska analytiker kartlägger vägen från ut-
bildning till arbetsmarknad och eventuella högre studier. En hel del känner ni redan till, som att utbild-
ningen till biomedicinsk analytiker är en av de legitimationsgrundande vårdutbildningarna med lägst 
examensfrekvens och att fler kvinnor än män både påbörjar och slutför utbildningen. Rapporten undersöker 
också saker som samband mellan studieval – alltså om biomedicinsk analytiker var förstahandsvalet –  
och examensfrekvens, samt hur lång tid det tar från biomedicinsk analytikerexamen till doktorsexamen.

Text: Marcus Rehnberg
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Fast. Accurate. Connected. 

LumiraDx D-Dimer Test

Exakta och noggranna 
resultat från ett 
kapillärblodprov på  
bara 6 minuter

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande organ som har inrättats på uppdrag av regeringen och har 14 ledamöter som representerar regioner, kommuner, 
lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid. Med undantag för ordföranden utses Ledamöterna i rådet på gemensamt förslag av Socialstyrelsen och 
Universitetskanslersämbetet.
 Rådets uppdrag är att göra bedömningar av kompetensbehoven och att stödja och åstadkomma samverkan om kompetensförsörjningsfrågor på nationell och 
regional nivå.
 Du kan läsa mer om Nationella vårdkompetensrådet på www.nationellavardkompetensradet.se.

Examensfrekvens på biomedicinsk analytikerprogrammet efter 
studieval per kön under programnybörjaråren 2011–2015 (i procent).

BRUTTOSTUDIETIDEN VARIERAR
Rapporten har undersökt hur bruttostudietiden – alltså 
hur lång tid det tar från programstart till examen 
– varierat över tid mellan examensåren 2010-2020 
och jämfört män och kvinnor samt olika åldersgrupper. 
För kvinnor har den genomsnittliga tiden till examen 
ökat från 3,6 år 2010 till 3,9 år 2020. För män tog det 
i genomsnitt 3,7 år 2010 och 3,6 år 2020. För båda 
grupperna har den genomsnittliga studietiden varierat 
över tid, 2011 var till exempel männens bruttostudietid 
uppe över 4,6 år. I en jämförelse mellan kön och 
åldersgrupper har gruppen män som är 30 år eller 
äldre haft kortast tid till examen de senaste åren,  
följt av kvinnor som är 30 år eller äldre.

MÅNGA AVHOPP SKER I SLUTET AV UTBILDNINGEN
Sedan tidigare kände vi till att många avhopp sker  
de första två terminerna av biomedicinsk analytiker- 
programmet. Rapporten visar att relativt många – 
närmare 30% av avhoppen –  förvinner under program- 
mets två sista terminer, medan det sker jämförelsevis 
få avhopp under termin tre och fyra. I rapportens 
redovisas statistik för ej examinerade programnybör-
jare efter sista registrerad studietermin 2006-2015. 
Flest avhopp sker efter termin två, följt av termin ett. 
Rapporten tar upp att en möjlig orsak till att många 
avbryter studierna de sista terminerna skulle kunna 
vara att man erbjuds anställning utan att ha tagit alla 
poäng som behövs för att ta ut sin examen, och att 
detta förekommer inom flera områden inom sjukvår-
den eftersom få arbetsuppgifter är skyddade eller 
förbehållna en särskild yrkesgrupp.

Även här går det att se skillnader mellan dem som 
haft biomedicinsk analytikerutbildningen som första- 
handsval och dem som haft andra förstahandsval.  
För programnybörjade som sökt utbildningen i första 
hand var det vanligast att avbryta studierna i slutet  
av utbildningen medan det var vanligast att avbryta 
studierna under det första läsåret om man inte sökt 
biomedicinsk analytikerutbildningen i första hand.

Genomsnittlig bruttostudietid (antal år) på biomedicinsk analytiker- 
programmet per examensår (2011–2020) efter kön och ålder vid 
studiestarten.

Andel ej examinerade programnybörjare på biomedicinsk analyti-
kerprogrammet efter första- och andrahandsval per sista registrerad 
studietermin 2011–2015.

Examinerade på biomedicinsk analytikerprogrammet efter genom-
snittlig bruttostudietid (antal år) och kön per examensår 2010– 2020.

Andel ej examinerade programnybörjare på biomedicinsk analytiker-
programmet efter sista registrerad studietermin 2006–2015.

NYTT OCH NOTERAT
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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  
som labsystem, för att leverera exakta resultat, jämförda med ett antal  
laboratoriereferens-tester, i en portabel användarvänlig lösning. 

Sineva Ribeiro om… 
…läget hos Vårförbundets medlemmar
– Våra kollegor har gjort ett fantas- 
tiskt arbete under ett och ett halvt 
år, med förutsättningar som redan 
innan pandemin faktiskt inte fanns. 
Kompetensförsörjningen borde vara 
den högst prioriterade frågan på den 
politiska agendan och hos arbets- 
givaren, och den lyfter vi hela tiden. 
Bemanningen är en naturlig ut- 
maning, vi såg det före pandemin, 
vi ser det efter pandemin, och vi ser 
dessutom att förutsättningarna 
under pandemin gör att fler faktiskt 
lämnar. Det kan oroa mig, och 
arbetsgivaren har en tendens att säga 
att ”vi får inte tag i några biomedi-
cinska analytiker”. Nej, men då 
kanske ni borde fundera på varför 
ni inte får tag i dem, och vad ni 
behöver göra som arbetsgivare för att 
både unga ska söka utbildningen 
och för att våra kollegor ska stanna 
kvar. Om man tittar tillbaka på de 
här 18 månaderna så ser man att 

var tredje biomedicinska analytiker 
tycker att bemanningen har varit 
otillräcklig på deras arbetsplats 
redan före pandemin. Därför blir 
den här kompetensförsörjnings- 
frågan så otroligt viktig. För att 
behålla erfaren personal så behövs 
det både en god arbetsmiljö, som 
också värderas, alltså i lön, men 
också kompetens, där vi ser att 
arbetsgivaren under ganska många 
år varit tvungna att värdera dem 
som är nya i yrket, för att få in 
kompetensen, och då glömt bort 
dem som har lång erfarenhet och 
håller igång och utvecklar arbets-
platsen, och som handleder 
studenter. Och tyvärr ser vi att  
det leder till att de flyr om de  
inte får upp sin värdering

…hur biomedicinska analytiker ska 
hitta sin roll i nära vård-arbetet
– Om vi sitter stilla i båten och 
tror att någon ska ge oss tiden, så 
kommer vi aldrig att få den. Min 

uppmaning till medlemmar är att 
knacka på och säga ”har ni funderat 
på hur ni ska kvalitetssäkra de pati- 
entnära analyserna, vi vet hur man 
skulle kunna göra”. Där behöver vi 
alla ta vårt ansvar. Jag fick nyligen 
frågan från en arbetsgivarrepresen-
tant: ”Sineva, vad ska till för att du 
ska stanna i vården?”. Jag sa att de 
frågar fel person, jag har varit anställd 
i vården i 30 år och kommer att 
stanna kvar, och att de bör fråga 
dem som är nya i yrket ”vad ska till 
för att du ska stanna i sjukvården 
och för att du ska stanna hos oss?".

...specialistutbildning för  
biomedicinska analytiker
– Jag tror att man nationellt måste 
reglera de här utbildningarna. Det 
kan inte vara så att man gör en 
specialistutbildning i till exempel 
Jönköping, och sedan gäller den inte 
i resten av landet om jag flyttar på 
mig som arbetstagare. Vi (Vårdför-
bundet) vill att det ska vara en 

I det sjunde avsnittet av IBL:s podcast Bäst på test gästas Maysae Quttineh av Vårdförbundets ordförande 
Sineva Ribeiro. Här följer några smakprov från samtalet, och du kan höra hela avsnittet i podcastappar för 
IOS, Android och på Spotify. Du kan också lyssna på alla avsnitt på IBL:s webbplats.

IBL:S PODCAST BÄST PÅ TEST

nationell reglering och vi går nu 
fram med utbildningsanställningar 
– att samtidigt som du får en an- 
ställning på ett labb eller en klin- 
fysavdelning så kan du läsa på halv- 
tid. Du tar med dig den nya 
kunskapen direkt in i verksamheten 
och är med och utvecklar den, sam- 
tidigt som du tar med dig problem- 
lösningar tillbaka till universitetet. 
Jag tror verkligen det här skulle 
gynna forskningen, och framför allt 
den patientnära forskningen. Åtmin- 
stone två riksdagspartier har med 
specialistutbildning för biomedi-
cinska analytiker i sina budgetun-
derlag inför valet. Det ska vi vara 
glada för, det innebär att vi har 
haft en påverkan.

TIDIGARE AVSNITT AV BÄST PÅ TEST
Avsnitt 6 – Martina Jürs om den danska 
blodbussen
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.

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.

Avsnitt 4 – 15 april med Agnes Wold
På internationella biomedicinsk analytiker- 
dagen – 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, natur-
 

vetenskapliga synsätt, forskares nya offentlig-
het i sociala medier och mycket annat. 

Avsnitt 3 – ”Vart är vi på väg?”  
– Panelsamtal om yrkets framtid
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.

Avsnitt 2 – Årets biomedicinska analytiker
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 Qut-
tineh berättar Jessica Ögren allt om hur hennes 
intresse för parasitologi uppstod och hur hon 
byggt sin karriär runt sitt specialintresse.

Avsnitt 1 – AI och diagnostik
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?
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            DIAGNOSTIKFORUM 2021

                    
   – tack för fantastiska dagar!

Två parallella spår med över 40 föreläsningar – varav 5 keynote speakers, både svenska och internationella – fördelat på två intensiva 
dagar. Det var vad drygt 200 deltagare, utställare och föreläsare loggade in för att ta del av när Diagnostikforum genomfördes i slutet av 
oktober. Diagnostikforum 2021 var precis som 2018 ett gemensamt arrangemang mellan Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap 
(IBL) och Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK), skillnaden den här gånger var att konferensen för första gången genomfördes digitalt.

IBL och MDK vill rikta ett stort tack till alla engagerade deltagare, våra utmärkta föreläsare och inte minst våra utställare som 
möjliggjorde Diagnostikforum.

DIAGNOSTIKFORUM 2021

Direkt efter att konferensen avslutats  
skickades en utvärderingsenkät ut till  
samtliga deltagare, föreläsare och utställare. 
Totalt 71 personer, varav 54 deltagare,  
13 föreläsare och 5 utställare, deltog i  
utvärderingen.

På frågan "Vad tycker du om Diagnostik- 
forum som helhet?" fördelades svaren  
mellan betygen Mycket bra (54%) och  
Bra (46%). Liknande omdömen fick före- 
läsningar – 63% mycket nöjd, 34% nöjd,  
3% vet ej – och föreläsare – 61% mycket 
nöjd, 35%, 4% Vet ej.

De enda enstaka lägre betygen fick den  
digitala konferensplattformen, även om de 
flesta gav även den bra omdömen (53%  
nöjd, 39% mycket nöjd, 5% inte nöjd, 3% 
inte alls nöjd).

Föredrar då deltagarna fysiska eller digitala 
konferenser? 55% svarade att de föredrar 
fysiska, 12% föredrar digitala och övriga 33% 
svarade att det inte spelar någon roll. 

I tillhörande fritextsvar höjdes många röster 
för att en blandning av fysiska och digitala 
konferenser skulle vara att föredra.

NÅGRA CITAT FRÅN UTVÄRDERINGEN: 
Vad tyckte du var bra på Diagnostikforum?
”Inspirerande och varierat innehåll”

”Mycket intressant, mycket bra organiserat”

”Bra plattform, proffsiga föreläsare och moderatorer. 
Formatet fungerade mycket väl.”

”Så mycket blandade och bra föreläsningar.  
Jätteviktigt att det finns ett forum för oss BMA.”

Vad tyckte du kunde ha varit bättre på Diagnostikforum?
”Längre tid avsatt för lärdomar från den pågående 
pandemin.”

”Att träffas är ALLTID mycket trevligare”

”Att kunna se övriga deltagare”

”Var aldrig inne och diskuterade med övriga  
deltagare, vilket är något jag saknar med en  
digital konferenslösning.”

Övriga synpunkter?
”Ser fram emot nästa!”

”Jag tycker att paneldiskussionerna var mycket givande”

”Väldigt bra att man fick möjlighet att titta på föreläs-
ningarna i efterhand, då man endast kunde följa ett  
spår i taget”

”Har inte deltagit innan men årets trevliga program 
gjorde att jag ville deltaga.”

”Mycket bra och varierat innehåll! Väldigt intressanta 
föredrag på en hög nivå. Väldigt lite strul med tekniken. 
Ni arrangörer får högsta betyg!”

Så här tyckte deltagarna om Diagnostikforum



Ruling out UTI 
in less than a 
minute

www.sysmex-nordic.com

Why spend time on the negative when 
you can focus on the positive? 

70 %[1] of suspected UTI samples turn out to be negative. That’s why 
we have rethought UTI diagnostics to help improve the lab workflow 
and antimicrobial stewardship. 

Now, the UF-5000 lets you rule out negative urine samples in less 
than a minute. It also provides additional information on the Gram  
status of the detected pathogens, and by supporting dAST for 
Gram-negative infections, it can enhance the diagnostic process.

[1]  De Rosa et al. (2018): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29803898/%C2%A0”Evaluation of the new Sysmex UF-5000 
fluorescence flow cytometry analyser for ruling out bacterial urinary tract infection and for prediction of Gram-negative 
bacteria in urine cultures. Clinica Chimica Acta 484: 171–178
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Skanna QR-koden för att komma till utbildningen

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

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.

Utbildningen
presenteras
i samarbete med
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ÅRETS STUDENTUPPSATS ÅRETS STUDENTUPPSATS

GRATTIS FELICIA JOHANSSON, SOM 
SKREV ÅRETS STUDENTUPPSATS 2021
– Tusen tack! Jag blev jätteöverraskad, 
detta trodde jag inte.

Vetenskapliga rådets motivering 
lyder: ”Att med patientens bästa i 
centrum och med god kunskap inom 
biomedicinsk laboratorievetenskap 
försöka bidra till mer skonsamt, 
kostnadseffektivt och snabbare prov- 
tagningsförfarande för lungcancer- 
patienter. Dessa patienter kan 
förhoppningsvis erbjudas tidigare 
behandling med chans till bättre 
överlevnad i framtiden.”. Felicia 
Johansson berättar att idén till upp- 
satsen kom från hennes handledare 
Mohammed S. I. Mansour som är 

doktorand vid Lunds universitet 
och jobbar på Klinisk Patologi och 
cytologi i Halmstad.

– Mohammed och Tomas Seidal, 
som är överläkare och docent, hade 
studien på gång och jag tyckte den 
lät intressant. Mohammed erbjöd 
sig att vara min handledare och 
Tomas min bihandledare och det 
är jag väldigt tacksam för. I arbetet 
utfördes immunhistologisk gransk-
ning där vi färgade in preparat från 
patienter med diagnosticerad icke- 
småcellig lungcancer. Histologiska 
biopsier med parade cytologiska 
material i form av cellblocksprepara-
tioner från bronkialborstprover, 
endobronkiella ultraljud och pleura- 
vätskor färgades in med en kom-

mersiell PD-L1-antikropp. Vi ville 
granska om de parade proverna 
överensstämde utifrån PD-L1-posi-
tiva maligna celler (läs mer om 
metod och resultat i abstraktet). 
En sak som överraskade mig var att 
patologi var så roligt och intressant. 
Speciellt immunhistokemi, hur 
man kan färga med olika cancer-
markörer för att särskilja malignt 
från benignt, speciellt vid differen-
tialdiagnoser.

PUBLICERAD STUDIE
Fler än IBL:s uppsatsjury har upp- 
märksammat uppsatsen och studien 
den ingår i. Till exempel har studien 
nyligen publicerats i en expert-

granskad (peer reviewed) tidskrift.
Motiveringen tar upp förhopp-

ningar om bättre skonsamhet, kost- 
nadseffektivitet och tidigare behand- 
ling. Och Felicia Johansson kan 
berätta att hennes arbete arbete 
fått genomslag i klinisk verksamhet.

– Ja, det har den. Hos oss på 
patologen i Halmstad har vi nu 
kunnat färga fler cytologiska pre- 
parat med PD-L1-antikroppen.  
Då vår studie visat att cytologiskt 
material har ett motsvarande 
resultat med histologiskt material 
utifrån PD-L1-positivitet i maligna 
celler. Det har lett till att patien-
terna kunnat behandlas i tidigt 
skede och gett mindre trauma  
för dem.

FRAMTIDSPLANER
Efter examen i juni har hon först 
hunnit met att sommarjobba på 
Klinisk Kemi i Varberg, och sedan 
september har hon en anställning 
på Klinisk patologi och cytologi i 
Halmstad.

– Jag trivs väldigt bra här. Min 
plan är att jobba här på patologen 
och sedan kanske plugga en master. 
Kanske inom patologi, annars är 
jag väldigt intresserad av forensiker- 
yrket och läkemedelsbranschen, 
berättar Felicia Johansson som  
fick upp ögonen för biomedicinsk 
analytikeryrket under sista året  
på gymnasiet.

– Naturämnena har alltid 
intresserat mig mest och jag tyckte 
om att laborera. Jag sökte bland 
olika yrken och då kom biomedi-
cinsk analytiker upp, jag inte hade 
någon aning om vad det var. När 
jag läste om yrket tyckte jag det lät 
intressant och valde att söka in till 
utbildningen, något jag inte ångrar.

Programmerad celldöd-ligand 1 (PD-1) 
uttryck i icke små-cellig lungcancer  

– JÄMFÖRELSE MELLAN PARADE 
BIOPSIER & CELLBLOCK
Varje år utser IBL:s vetenskapliga råd årets bästa examensarbete. Alla lärosäten som utbildar bio-
medicinska analytiker kan nominera ett bidrag, och i konkurrens med flera andra bra bidrag utsågs 
bidraget från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, ”Programmerad celldöd-ligand 1 
(PD-1) uttryck i icke små-cellig lungcancer – Jämförelse mellan parade biopsier & cellblock”, till 
Årets studentuppsats 2021. Laboratoriet har pratat med uppsatsförfattaren Felicia Johansson.

Text: Marcus Rehnberg

ÅRETS  
STUDENTUPPSATS  

2021

Felicia Johansson

ABSTRAKT
Programmerad celldöd-ligand 1 (PD-1) uttryck i icke små-cellig lungcancer – Jämförelse mellan 
parade biopsier & cellblock

Lungcancer är en av de vanligaste cancertyperna och den cancerform som ger upphov till flest 
dödsfall, eftersom tumören ofta är aggressiv och sprider sig snabbt.

Programmerad celldöd-ligand 1 (PD-L1) uttrycks på tumörceller medan dess receptor program-
merad celldöd-1 (PD-1) uttrycks på aktiverade T-celler. PD-1/PD-L1 har fått en betydande roll inom 
cancerterapin och idag finns immune check-point-hämmare som behandling mot lungcancer, som 
förhindrar PD-1/PD-L1 bindning. För närvarande är immunhistokemisk detektion av PD-L1 enbart 
standardiserad på histologiska material.

Studien syftade till att jämföra uttrycket av PD-L1-positivitet i parade histologiska och cytologiska 
prover från icke-småcellig lungcancer-patienter, samt huruvida cytologiskt erhållet material i 
cellblock kan ersätta biopsier för detektion av PD-L1.

Totalt 45 fall med parade histologiska biopsier och cytologiska prover (17 bronkialborstar, 9 endo-
bronkiella ultraljud (EBUS) och 19 pleuravätskor) färgades med en PD-L1-antikropp, klon 28–8 från 
Dako. Endast fall innehållande mer än 100 maligna celler bedömdes och endast membranös färg-
ning i dessa celler ansågs vara positivt. Antalet positiva tumörceller bedömdes vid cutoffnivåerna: 
≥1%, >5%, >10% och ≥50%.

Positivitet observerades i 26 av 45 (57,8%) fall i de histologiska proverna och 19 av 45 (42,2%) i 
de cytologiska, vid cutoff ≥1%. Cohen's Kappa (k) visar måttlig överensstämmelse mellan alla 
parade fall vid alla gränsvärden, vid ≥1% k =0,44 och vid ≥50% k =0,49. För overall percentage 
argreement (OPA) observerades en överensstämmelse på 71% vid ≥1% respektive 82% vid ≥50%. 
Vid jämförelse mellan olika typer av cytologiska prover har bronkialborstproverna visat sig ha den 
bästa överensstämmelsen, i följd av EBUS.

Studien har visat att cytologiska och histologiska prover motsvarar varandra men varierar bero-
ende på typ av cytologiskt prov. Många olika preanalytiska och biologiska faktorer måste dock tas 
med i beräkningen för vidare forskning, såsom prepareringsmetod av cytologiskt material, typ av 
biopsi, cellularitet, provtagningslokalisation och tumörheterogenitet.
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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.

”Vi ska inte ändra när vi kämpat i så många  
år för att få bort laboratorieassistent”

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.

”Konsekvent användning av  
hela titeln skulle bidra positivt”

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.

”Det kanske kunde ha varit två titlar,  
bioanalytiker och fysioanalytiker”

Ä
PENSIONARSPANELEN

– Jag har tänkt på det här och diskuterat med en 
disputerad biomedicinsk analytiker på universitetet. 
Det är svårt att ändra titel nu när folk äntligen, på 
grund av pandemin, förstått vad vi gör. Men i så fall 
ska det vara internationellt gångbart.

Felet har hela tiden varit att vi inte själva gjort 
reklam för vårt yrke, utan alltid varit tysta. Professor 
Matti Sellberg som synts massor i media i vaccinfrågor 
är biomedicinsk analytiker, och det både berättar  
han och presenteras som. Flera andra biomedicinska 
analytiker med akademisk examen börjar också synas 
nu, det vore inte bra att då ändra titel. Bättre att göra 
fler reportage och mer reklam för vår yrkesgrupp och 
även berätta att lönen måste höjas, vi har ju faktiskt 

en akademisk kandidatexamen och yrkeslegitimation. 
Jag anser därför att vår titel ska behållas men att 
medier borde berätta hur viktigt det är att kliniska 
laboratorieanalyser som utgör beslutsunderlag för 
diagnos, behandling och uppföljning utförs av 
legitimerade biomedicinska analytiker.

I Norge heter det bioingenjör men det säger inte 
alls vad vi gör. Engelskans biomedical scientist är bättre 
isåfall. Behåll titeln och förkorta det som ”leg. biome-
danalytiker” om man tycker det är för långt. Men vi 
ska inte ändra när vi kämpat i så många år för att få 
bort laboratorieassistent, vi är inga assistenter utan en 
egen jätteviktig yrkesgrupp. Nu börjar dessutom fler 
söka utbildningen.

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 tar vi avstamp i vikten av att 
allmänheten känner till yrket och vet vilken roll vi har i vårdkedjan.

Om du fick backa bandet och kalla 
yrket något annat än biomedicinsk 
analytiker – skulle du det? 

PENSIONÄRSPANELEN

– Jag tror att det finns andra och mer effektiva sätt att göra yrket känt än att 
byta yrkestitel. Laboratorieassistent var inte rättvisande så namnbytet på 
1990-talet var väl motiverat. Att byta namn en gång till tror jag bara förvirrar 
ännu mer. Istället tror jag konsekvent användning av hela titeln skulle bidra 
positivt. Att vi direkt efter titelbytet på 90-talet började förkorta det som BMA 
tror jag försvårat förståelsen för vårt viktiga arbete. Jag ser hur några av våra mer 
kända kollegor som syns i media, konsekvent använder hela titeln biomedicinsk 
analytiker eller ämnet biomedicinsk analys. Det får vi tacka dem för!

– Den gamla titeln Laboratorieassistent hade jag egent- 
ligen inte något problem med. När jag valde att utbilda 
mig i början på 70-talet så kändes titeln ganska rätt 
för mig. Jag ville arbeta på ett laboratorium och för 
mig var titeln tydlig. Sen vet jag ju att det är många 
som beskrivit att titeln assistent inte visar på den 
självständighet som man ändå har och man assisterar 
ju inte någon direkt. När det blev aktuellt med en ny 
titel var det flera alternativ som man valde mellan. Jag 
tycker att det är synd att man valde en titel som var så 
lång att den direkt blev en förkortning. Vilket gör att 
man tituleras som BMA. För mig fullständigt fel och 
totalt anonymt. För allmänheten har det ju inte blivit 
tydligare vad man arbetar med och inom vilken 
bransch. Personligen tycker jag att vi skulle ha titule-

rats bioanalytiker om man var tvungen att byta namn. 
Då gör man ingen förkortning. I Danmark har man 
den titeln. Att man valde biomedicinsk har jag upp- 
fattat var för att vi även har en tydlig nisch inom 
klinisk fysiologi. Det kanske kunde ha varit två titlar,  
bioanalytiker och fysioanalytiker. Vi arbetar ju på 
laboratorium så man kan även heta laboratorieana- 
lytiker för att beskriva var man arbetar. Tyvärr kan  
det bli en ny förkortning till labbanalytiker och det 
känns inte som en titel utan något man är. Kärn- 
ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap ger en 
tydlig beskrivning av ämnet och inom vilket område 
vi befinner oss och det är bra. Med facit i hand så 
uppfattar inte jag att titelbytet gjort att yrket har 
blivit mer känt och erkänt.
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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 ställ-
ningstaganden vi gör också innehåller ett prak-
tiskt och faktiskt handlande utifrån vår moral. 
Det är när vi börjar fundera över dessa hand- 
lingar 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

ANNE LINDGREN
leg. biomedicinsk  
analytiker, förbunds-
ombudsman och 
ansvarig för biomedi-
cinska analytikerfrågor  
på Vårdförbundet

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

ULRIKA JOHANSSON
leg. biomedicinsk 
analytiker med 
specialistfunktion

om hälso- och sjukvårdspersonal är du enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att 
utföra ditt arbete i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient 
ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 
sjukvård som uppfyller dessa krav. På liknande 

sätt innefattar vår yrkesetiska kod att du ska tillämpa 
vetenskapliga framsteg till nytta för vårdtagaren.  
Vi, biomedicinska analytiker, har dessutom ansvar  
för att respekten för professionen upprätthålls genom 
att agera med ärlighet, integritet och pålitlighet.

EN SJÄLVKLAR DEL AV YRKET
Det är viktiga ansvar. I vår yrkesroll kommunicerar 
vi dagligen med kollegor och andra yrkesutövare, 
med patienter och invånare, och också med media. 
Vi ska tillhandahålla expertis och delar med oss 
av vår kunskap. Det är en viktig – och självklar 
– del i vår yrkesutövning att den information vi 

ger är saklig och överens-
stämmer med det aktu-
ella kunskapsläget.

Men när vi stämplar 
ut: Lämnar vi då vår 
yrkesroll när vi lämnar 
byggnaden vi jobbar i? 
Har vi fortfarande kvar 

vårt yrkesansvar – och vår yrkesetik – när vi slår 
oss ner i soffan och går in på våra privata sociala 
medier? Överensstämmer det med vårt yrkeskrav 
på saklighet att som privatperson, med biomedi-
cinsk analytikerlegitimation, sprida fake news om 
exempelvis vaccinationer?

TYSTNADSPLIKTEN GÄLLER ALLTID
Hade frågan gällt tystnadsplikt får enligt lag den 
som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårds-
personalen inom den enskilda hälso- och sjuk-
vården inte obehörigen röja vad han eller hon i 
sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälso- 
tillstånd eller andra personliga förhållanden. 
Tystnadsplikten gäller alltid, oavsett om vi är i vår 
yrkesroll eller som privatpersoner. Skulle det gå 
att dra paralleller med kravet på att tillhandahålla 
information som överensstämmer med det aktu- 
ella kunskapsläget? Är det inte lika etiskt proble-
matiskt att bidra till att en individ fattar beslut, 
som har med hälsa att göra, på felaktiga grunder?

Att respektera en persons integritet är att respek- 
tera en persons rätt till skydd av det privata och 
personliga. Det personliga kan vara en åsikt. Vi 
har både tryckfrihet och yttrandefrihet, innebär 
det att vi alltid bör säga vad som helst och sprida 
vilka texter som helst? Även om det innebär att 
vi bidrar till skada eller att respekten för vår 
profession minskar?

Finns det någon gräns för vilket ansvar du har 
efter jobbet?

Vilket ANSVAR har du  
          efter jobbet?
När börjar och slutar din yrkesroll och det ansvar som kommer med den? IBL:s etiska 
kommitté lyfter en fråga som är ständigt aktuell, inte minst genom möjligheten att som 
privatperson uttrycka sig på sociala medier.
Text: Åsa Gyberg Karlsso

S

”Lämnar vi vår 
yrkesroll när vi 

lämnar byggnaden 
vi jobbar i?”

Vi är alltid  intresserade av hur  diskussionerna på era arbets-platser går, hör av er med era etikreflektioner till  laboratoriet@ibl-inst.se.



SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI

BREV FRÅN STYRELSEN
På årsmötet i maj 2021 byttes hela styrelsen för sektionen ut och nu under hösten håller vi på att lära 

känna varandra och sätta upp mål för vårt arbete inom sektionen.

Några av de mål vi har satt upp är:

• att arrangera kurser som är intressanta för yrkesverksamma biomedicinska analytiker, inom klinisk 

fysiologi och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi

• att sätta oss in i hur vi ska gå tillväga för att försöka påverka riksdagen i syfte att få till stånd en 

lagändring, för att skapa en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker

• att öka uppmärksamheten och intresset för biomedicinska analytiker och få fler att välja vår yrkesinriktning.

Målsättningen är att sektionen för klinisk fysiologi ska erbjuda kurser som är intressanta för vår 

profession. Sektionen planerar just nu för en kurs i lungfunktion, vilken är tänkt att genomföras i april 2022.

Har du något förslag på andra kurser och föreläsare får du gärna höra av dig till sektionen!

KARRIÄRVÄGAR BEHÖVS
Vi är övertygade om att en reglerad specialistutbildning är en av vägarna framåt. Det blir ett sätt att 

kunna göra karriär och att göra yrket mer attraktivt. För att behålla och rekrytera är det av största vikt 

att det finns olika karriärvägar för legitimerade biomedicinska analytiker.

Målsättningen är att fler ska få upp ögonen för och välja utbildningen till biomedicinsk analytiker.  

För detta krävs det karriärvägar och att yrket värderas rätt. Den tidigare presenterade livslönerapporten 

från SACO 2020 gav oss biomedicinska analytiker en dålig pallplacering, och förhoppningen är att vi 

ska placera oss bättre i kommande rapporter.

VI KAN INTE ERSÄTTAS AV ANDRA

Universitetskanslersämbetet släppte 2019 två rapporter vilka visar att det nationella behovet av bio-

medicinska analytiker är ca 500 per år, men att antalet som examineras endast är drygt 300. Många 

studenter avslutar inte sin utbildning och anledningen till detta behöver studeras. 

Universitetskanslersämbetets årsrapport för 2021 beskriver bland annat att det behövs cirka 2 500  

fler legitimerade biomedicinska analytiker till 2035. Detta innebär att antalet programnybörjare på 

biomedicinsk analytikerprogrammet måste öka med cirka 400 per år jämfört med läsåret 2019/20, 

vilket innebär en ökning med cirka 82%.

Socialstyrelsens nationella planeringsstöd för 2021 visar att 18 av 21 regioner har brist på legitimerade 

biomedicinska analytiker. Ingen annan grupp inom sjukvården besitter rätt kompetens för att utföra våra 

arbetsuppgifter. Biomedicinska analytiker kan därför inte ersättas utan att äventyra patientsäkerheten.

Styrelsen för Sektionen för klinisk fysiologi

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
S

Sanela Halak Pia Olofsson Cecilia Fridolfsson
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KALLELSE TILL
IBL:S ÅRSMÖTE 2022

Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ och väljer styrelse och andra
förtroendevalda inom organisationen. Som medlem i IBL har du rösträtt
och möjlighet att delta på årsmötet (anmälan krävs för att delta).

IBL:S ÅRSMÖTE GENOMFÖRS DIGITALT TORSDAG 12 MAJ, KL 18.00
Anmälan till årsmötet görs i formulär på IBL:s webbplats.
Möteshandlingar och anmälningsformulär publiceras på IBL:s
webbplats senast två veckor innan mötet.

LÄMNA IN MOTIONER TILL ÅRSMÖTET SENAST 31 DECEMBER 2021
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 in via epost till:
kansli@ibl-inst.se
eller skickas via brev till:
Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap
Ringvägen 56
118 61 Stockholm

MEDLEMSINFORMATION

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 forsk-
ning. 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 verksam-
hetsområde i den verksamhetsförlagda utbildningen 
och samtidigt inspirerar och stimulerar dem. Du som  
är student och medlem i IBL kan nominera en eller 
flera av dina VFU-handledare.

NOMINERA SENAST 31 DECEMBER
Läs mer om hur du nominerar på IBL:s webbplats,  
och skicka din nominering till kansli@ibl-inst.se  
senast 31 december 2021.

Pia Gabrielsson,  
Årets studenthandledare 2020

Pia och Jessica utsågs förra året,  

VILKA BLIR DET I ÅR?
Pia Gabrielsson utsågs till Årets studenthand-
ledare 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.

Jessica Ögren,  
Årets biomedicinska  

analytiker 2020

Är du vår nya
STUDERANDEKRÖNIKÖR?
Vår tidigare studerandekrönikör Magda Niewolik har tagit examen och därmed 
överkvalificerat sig för uppdraget. 

Därför söker vi hennes efterträdare som ska ta över stafettpinnen och krönikera 
ut studerandeperspektiv från och med nästa års första nummer av Laboratoriet 
som kommer ut i februari 2022.

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

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

Digital utbildning  

– KURS I BLODGAS
En digital utbildningsdag om 
blodgaser, där vi fokuserar på 
kvalitetssäkring samt preanalytiska 
och metodiska aspekter inom 
området.

DATUM  25 april 2022

PRIS 2 400 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL 1 900 KR

FÖRELÄSARE:
Finn Thormark Fröst
Specialistläkare, Klinisk Kemi,
Medicinsk Diagnostik Karolinska
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kristina Höög Hammarström
Sjukhuskemist, Klinisk kemi, Medicinsk 
Diagnostik Karolinska,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

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. 

KURSANSVARIGA  Agneta Collberg

DATUM  September 2022

PLATS  STOCKHOLM

PRIS  4 200 KR 

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL 3 200 KR

Kurs i  
urinsediment

Kursen riktar sig till personer med ingen eller liten erfarenhet av malaria-
diagnostik och andra blodparasiter. Teori blandas med praktiska övningar 
med mycket fokus på artdifferentiering av malaria.

Kursen hålls under tre eftermiddagar via Zoom.

– DIGITAL UTBILDNING

GRUNDKURS BLODPARASITER

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

Målet med kursen är att du som handledare ska bli stärkt i din roll som 
klinisk handledare och bli inspirerad till fortsatt utveckling och kunna 
stötta studentens lärande och reflektera över din roll som handledare.

KURSANSVARIGA Camilla Linder & Elisabeth Wiklund

DATUM  Besök IBL:s webbplats för aktuell information

PLATS  KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUS, SOLNA 

PRIS  3 800 KR PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  2 800 KR

Kurs i 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 grupp- 
arbeten

KURSANSVARIG  Bianca Stenmark

DATUM  24 – 25 januari 2022

PLATS ÖREBRO  
UNIVERSITETSSJUKHUS

SISTA ANMÄLNINGSDAG   
20 december

PRIS  6 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL   
5 800 KR

Kurs i molekylär-
diagnostik med 
NGS

KURSANSVARIG  Jessica Ögren

DATUM  15 – 17 mars 2022

PRIS  4 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 800 KR

Kommande kurser
FÖRDJUPNINGSKURS I CELLMORFOLOGI  
– våren 2022
Nytt kursupplägg!

GRUNDKURS I BLODMORFOLOGI  
– hösten 2022



24 – 25 JANUARI
Kurs i molekylär- 
diagnostik med NGS
Örebro

JANUARI 2022
Nätverksträff med  
handledarnätverket

26 JANUARI
Utbildning, Equalis
Ekokardiografi

27 – 28 JANUARI
Utbildning, Equalis
Koagulation

15 – 17 MARS
Grundkurs i blodparasiter
Digital utbildning

MARS 2022
Nätverksträff med  
chefnätverket

15 APRIL
Internationella biomedi-
cinsk analytikerdagen

12 MAJ
IBL:s årsmöte

APRIL 2022
Nätverksträff med  
kvalitetsnätverket

25 APRIL
Kurs i blodgas
Digital utbildning

10 – 13 MAJ
Infektionsveckan och 
mikrobiologiskt vårmöte
Stockholm

MAJ 2022
Nätverksträff med  
nätverket för disputerade

20 – 22 SEPTEMBER
Höstmöte i Klinisk kemi
Jönköping

SEPTEMBER 2022
Nätverksträff med  
kvalitetsnätverket

SEPTEMBER 2022
Kurs i urinsediment
Stockholm

5 – 9 OKTOBER
IFBLS world congress
Suwon, Sydkorea

NOVEMBER 2022
Nätverksträff med  
handledarnätverket

DECEMBER 2022
Nätverksträff med  
chefnätverket

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2022

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV
Kommer 14 februari   2022

KONTAKT

019-123490
Jonatan@tsreklam.se

BESÖK OSS
www.tsreklam.se

Aspholmsvägen 14

FÖRETAGSINFORMATION
ORG.NR 556630-5297

AKTIEBOLAG
Registrerad för F-SKATT

ÖREBRO

tsreklam.se

ibl-inst
20180406

Tryckbredd 250mm

T-SHIRT
Pris 80 kronor 
(39 kronor i porto tillkommer)

Storlekar
•  unisexmodell, storlek S-2XL
•  dammodell, storlek M-2XL
(dammodellen är liten i storlekarna)

Visa att du är en
#stoltbiomedicinskanalytiker

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER-PIN
Försilvrad pin, 25 mm i diameter. Fastsättning med kort nål  
med fjärilslås.

Pris för medlemmar i IBL 60 kronor inklusive porto
Pris för icke-medlemmar 100 kronor inklusive porto

VATTENFLASKA
Hållbar vattenflaska i 
aluminium. Rymmer 0,5 liter.

Pris 50 kronor 
(39 kronor i porto tillkommer)

SHOPPINGKASSE
Vikbar shoppingkasse i polyester.

Pris 30 kronor 
(10 kronor i porto tillkommer)

SÅ HÄR BESTÄLLER DU
Betala med Swish till nummer 123 371 81 11 och meddela din beställning, namn och leveransadress till kansli@ibl-inst.se.
Portot på 39 kronor tillkommer endas en gång om du beställer till exempel både t-shirt och flaska vid samma tillfälle.



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)

Diagentec_Vivalytic_annonse.indd   1Diagentec_Vivalytic_annonse.indd   1 10.05.2021   09:4010.05.2021   09:40


