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För biomedicinska analytiker

2020 blev ett år präglat av Coronaviruset och covid-19, som kom att 
påverka hela samhället och självklart också IBL:s verksamhet. För varje 
ledare jag skrivit under 2020 har jag haft både tro och förhoppning om 
att nästa ledare skulle handla om en efterlängtad återhämtning efter de 
heroiska insatserna biomedicinska analytiker gjort. Men läget och den 
alltmer ökade testningen utmanar oss alla. Visst gläds vi alla åt att 2020 
blev det året det blev uppenbart för allmänheten att biomedicinska 
analytiker utför livsviktiga och livräddande insatser. Även om vi  
själva alltid vetat det så har vi på flera sätt fått allmänhetens bekräftelse 

under pandemin.
Nu ska vi använda denna 

positiva medvind till att skapa 
handling. Vi behöver mer än 
någonsin lyfta vår gemensamma 
röst, för tillsammans är vi 
starka. Pandemin är inte över 
än men slutet närmar sig 

äntligen nu. Det närmar sig tack vare heroiska insatser i form av vaccin-
framställning, smittspårning genom snabb och säker testning och genom 
all annan nödvändig diagnostik för att kunna behandla de drabbade. 
Insatser biomedicinska analytiker har väldigt stor del i som en viktig  
och nödvändig profession i samhället.

Vi vet vad vi vill, vi vill bli fler, vi vill ha en löneutveckling som 
motsvarar vår kunskap och kompetens och vi vill utvecklas genom 
arbetslivet. IBL jobbar med just dessa frågor på olika sätt och nu ska  
vi rida på de positiva vindarna och göra 2021 till året då professionens 
utveckling går åt rätt håll.

Utöver att pandemin satt vår profession på världskartan har vi även 
flera rapporter att luta oss mot. Rapporten där vi toppar  
obalans i efterfrågan och tillgång på biomedicinska  
analytiker under de kommande åren, SACO:s  
livslönerapport där vi ligger i ”topp” av olönsamma  
utbildningar och det senaste planeringsstödet från  
Socialstyrelsen där 19 av 21 regioner larmat om att  
bristen på biomedicinska analytiker innebär hot  
mot säker diagnostik. Om det är evidens man är  
ute efter så finns det alldeles för gott om det nu.  
Siffrorna är tydliga och det finns ingen tvekan om  
vilken profession politikerna ska satsa på.  
Håll i och håll ut, 2021 är vårt år. 

2021 ÄR VÅRT ÅR

”Siffrorna är tydliga och det finns  
ingen tvekan om vilken profession  

politikerna ska satsa på”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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ASSESSMENT OF THE RIGHT HEART IN PULMONARY HYPERTENSION
Anna Werther Evaldsson skriver om sin avhandling.

Upplev en ny standard
Nexera-serien av UHPLC-system erbjuder banbrytan -
de teknik som intelligenta funktioner, effektivitet 
och design. Serien integrerar “analytisk intelligens” 
i automatiserade stödfunktioner med hjälp av digi-
tal teknik som M2M, IoT och artificiell intelligens 
(AI), vilket möjliggör högre produktivitet och maxi -
mal pålitlighet. Detta gör de användarvänliga 
Nexera UHPLC-instrumenten till branschledande 
inom en rad olika industrier – en ny standard inom 
UHPLC. 
 
Intelligent auto-diagnostik med funktioner 
för automatisk återställning 
Tex. bevakning av mobilfasnivåer i realtid, automa-
tisk återställning vid förekomst av luftbubblor och 
påminnelsefunktion för byte av förbrukningsartiklar. 
 

Effektiv processautomation och snabb,  
tillförlitlig prestanda  
från start till avstängning, vilket öppnar för  
automatiserat arbetsflöde, maximerad effekt och 
dramatiskt höjd analyskapacitet. 
 
Kompakt design 
för smidig hantering på liten yta.

www.shimadzu.se/new-benchmarks The Analytical Intelligence logo is a trademark of Shimadzu Corporation.
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 Assessment of the right heart in 

PULMONARY  
HYPERTENSION

Målet med avhandlingen var att undersöka de högersidiga hjärtrummens storlek  
och funktion hos patienter med förhöjt tryck i lungkretsloppet, pulmonell hypertension (PH). 

Detta utfördes i huvudsak med hjärtultraljud (ekokardiografi), men  
undersökningsmodaliteterna magnetkameraundersökning av hjärtat (MR) och  

högersidig hjärtkateterisering (RHC) användes också. 
Text: Anna Werther Evaldsson, Leg. Specialistbiomedicinsk analytiker och Doktor i medicinsk vetenskap, Hjärtmottagningen/Eko-lab i Lund, Skånes Universitetssjukhus.
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PULMONELL HYPERTENSION (PH)
PH är en sjukdom som leder till 
belastning av höger hjärthalva. 
Detta kan leda till att de högersi-
diga hjärtrummen förstoras och  
att funktionen påverkas, vilket i 
sin tur kan leda till symptom som 
andfåddhet, trötthet och nedsatt 
fysisk prestation. Orsaken till PH 
kan vara tryck- eller volymsbelast-
ning (eller i vissa fall en kombina-
tion). Behandlingen av dessa två 
orsaker är helt skilda och det är 
därför av stort värde att så tidigt 
som möjligt i utredningen diag-
nostisera rätt orsak till patientens 
PH. Prognosen kan också variera 
beroende på bakomliggande orsak 
till PH. För att diagnostisera om 
en patient har PH utförs alltid 
RHC. Med RHC mäts trycken i 

lungkretsloppet, trycket i hjärtats 
olika hålrum samt beräknas 
lungkärlsresistansen. 

Kända prognostiska markörer 
hos patienter med PH är förstorat 
högerförmak, förhöjt medelartär-
tryck i lungartärerna (mPAP) samt 
högerkammares funktion [1]. 

HÖGERFÖRMAKSSTORLEK OCH 
SKATTNING AV MEDELTRYCKET  
I HÖGERFÖRMAK MED  
EKOKARDIOGRAFI
Högerförmaksstorlek är ett indirekt 
mått för att detektera om patienten 
har eller har haft ett förhöjt tryck i 
högerförmak (mRAP) och har en 
prognostisk betydelse för patienter 
med PH [1].

För att bedöma högerförmaks-
storlek med ekokardiografi används 

vanligtvis tvådimensionellt hjärt- 
ultraljud. Från en apikal fyrkam-
marbild kan högerförmaksarea 
samt högerförmaksvolym mätas 
(figur 1a, b). Nya mätmetoder har 
tagits fram för att mäta volymen 
tredimensionellt (figur 1 c).

För att skatta mRAP används 
vanligtvis vena cava inferiors (VCI) 
diameter och dess andningsvaria-
bilitet enligt guidelines [2].

HÖGER KAMMARE
För att bedöma högerförmaksstorlek 
och högerkammarens funktion 
används vanligtvis ekokardiografi. 
Bedömning av högerkammaren 
med ekokardiografi begränsas av 
den komplexa geometrin (figur 2) 
och dess placering i bröstkorgen. 
På grund av dessa begränsningar 

VETENSKAPVETENSKAPVETENSKAP
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anses därför MR vara referensmetod 
avseende högerkammarens volymer 
och dess pumpförmåga (RVEF). 
Jämfört med ekokardiografi är 
dock MR betydligt dyrare, ej 
tillgängligt på alla sjukhus samt  
en undersökning som tar lång  
tid att utföra. 

BEDÖMNING AV  
HÖGERKAMMARFUNKTION
Avseende bedömning av höger-
kammarfunktion, så har nya 
metoder utvecklats för såväl eko- 
kardiografi, MR och RHC. Med 
ekokardiografi går det att bedöma 
högerkammarfunktion med ett 
flertal olika metoder; M-mode 
(TAPSE), vävnadsdoppler (S´-echo), 
areaförändringar (FAC-echo), samt 
att det går att mäta hjärtmuskelns 
kontraktion med så kallad strain 
från högerkammarens fria vägg 
(FWS-echo) (figur 3). På senare 
tid har liknande metoder utveck-
lats med MR (AVPD, S´-MR, 
FAC-MR samt FWS-MR) (figur 4).

Ett mått på högerkammarens 
arbete, RVSWI, mäts konventio-
nellt med RHC men kan också  
beräknas med ekokardiografi. 

DELARBETE I
Hos patienter med akut hjärtsvikt 
har högerförmaksstorlek med 
tredimensionell ekokardiografi 
visat sig ha en hög känslighet för 
att detektera förhöjt mRAP 
tillsammans med VCI, dock är 
detta tidigare inte undersökt hos 
patienter med PH. Syftet med 
delarbete I var om högerförmaks-
volym mätt med två- eller tre- 
dimensionell ekokardiografi  
kan användas för att bedöma ett 
förhöjt mRAP vid PH. Sekundärt 

ville vi också undersöka om 
högerförmaksvolym har något 
tilläggsvärde jämfört med dia- 
metern av VCI för att skatta ett 
förhöjt mRAP. Resultatet visade 
att förstorade förmak, mätt med 
två- och/eller tredimensionell 
ekokardiografi är bättre på att 
detektera förhöjt tryck i högerför-
mak än vad konventionell metod 
är där VCI-diameter och dess 
andningsvariabilitet mäts.

DELARBETE II
PH kan bero på antingen en 
tryck- eller volymsbelastad höger-
kammare. Volymsbelastning kan 
bero på shunt på förmaksnivå, 
anomalt mynnande lungvener  
eller högersidiga klaffläckage. Vid 
utredning av PH är volymsbelast-
ning en viktig differentialdiagnos 
och shuntar kan vara svåra att 
detektera med ekokardiografi. 
Både behandling och prognos av 
dessa grundorsaker till PH skiljer 
sig åt. Syftet med delarbete II var 
att undersöka om strain är bättre 
än konventionella ekokardiogra-
fiska parametrar för att skilja en 
tryck- respektive volymsbelastad 
högerkammare hos patienter med 
lindrig/måttlig PH.

Resultaten visar att strain är 
bättre på att skilja en tryck- respek- 
tive volymsbelastad högerkammare 
åt än vad konventionella ekokar-
diografiska parametrar är. Strain 
verkar också bättre på att påvisa en 
högerkammardysfunktion än vad 
TAPSE och S` är.

DELARBETE III
Högerkammarfunktionen spelar 
en viktig roll hos patienter med 
PH och predikterar både morbiditet 
och mortalitet i denna patient-

Figur 2. Illustration över högerkammarens uppbyggnad och morfologi. A) Högerkammarens tre olika delar: 
inflödesdelen, apikaladelen samt utflödestrakten. B) Illustration som visar den halvmåneformade höger- 
kammaren och kammarseptums form hos det normala hjärtat. C) Morfologisk bild av hjärtat som visar 
 högerkammarens ökade trabekulering. RA (right atrium), RV (right ventricle), IVS (intra ventricular septum), 
LV (left ventricle), LA (left atrium). Bilder av Anna W Evaldsson

Figur 3. Ekokardiografiska metoder för att bedöma högerkammarens funktion. TAPSE (tricuspid annular plane 
systolic excursion), S´echo (systoliska hastigheten mätt med vävnadsdoppler i högerkammarens basal  
laterala del), FACecho (fractional area change) samt FWSecho (free wall strain). Bilder av Anna W Evaldsson

Figur 4. MR metoder för att bedöma högerkammarens funktion. RVEF (right ventricular ejection fraction), 
AVPDlat (atrio-ventricular plane displacement i högerkammarens laterala vägg), S´CMR (max emptying 
velocity), FWSCMR (free wall strain). Bilder av Anna W Evaldsson

Figur 1. Olika sätt att mäta högerförmaksstorlek med 
ekokardiografi. a) högerförmaksvolym, b) högerförmaksarea 
c) beräkning av högerförmaksvolym (RAV) tredimensionellt. 
Bilder av: Anna W Evaldsson

grupp [3]. De flesta ekokardio- 
grafiska parametrar baseras på 
longitudinell väggrörlighet från  
en apikal fyrkammarbild. En ny 
metod som baseras på strainanalys 
från tre apikala högerkammarvyer 
(RVGLS) har tagits fram men inte 
utvärderats mot det som idag anses 
som ”gold standard”, RVEF. Syftet 
med delarbete III var att jämföra 
ekokardiografiska metoder för 
högerkammarfunktion mot RVEF 
samt att utvärdera om RVGLS har 
något tilläggsvärde.

I jämförelse med RVEF så 
påvisar strainparametrarna (RV-
GLS samt FWS-echo) en stark 
korrelation medan FAC-echo  
och TAPSE uppvisar en måttlig 
korrelation. En högerkammardys-
funktion kan påvisas med alla 
strainparametrar samt med  
FAC-echo.

DELARBETE IV
Nya MR-metoder har tagits fram 
för att bedöma regional höger- 
kammarfunktion. Dessa har inte 
tidigare jämförts med motsvarande 
ekokardiografiska parametrar eller 
jämförts med RVEF. Syftet med 
delarbete IV var att utvärdera nya 
MR-metoder för att bedöma höger- 
kammarfunktion och jämföra 
dessa mot dess motsvarigheter med 
ekokardiografi samt mot RVEF. 
Resultaten visar att i jämförelse 
med RVEF så påvisas en stark 
korrelation för AVPD, FAC-MR 
samt FWS-MR. Den metod som 
verkar vara bäst på att bedöma en 
högerkammardysfunktion är 
RVEF. Vid jämförelse i absoluta 
värden mellan MR och ekokardio-
grafi uppvisas signifikanta skillna-
der samt stora spridningar mellan 
de olika funktionsparametrarna.
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Anna Werther Evaldsson 
disputerade vid Lunds universitet i november 
2020 och berättar här om sin avhandling.
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DELARBETE V
RVSWI är ett mått på högerkam-
marens arbete och inkluderar både 
pre- (ökat mRAP) och afterload 
(ökat motstånd i lungkärlsbädden) 
och mäts med RHC. RVSWI 
beräknas genom att multiplicera 
slagvolymindex (SVI) med diffe-
rensen mellan mPAP och mRAP. 
Således: RVSWI = (mPAP-mRAP) 
x SVI. Hos både barn och vuxna 
med pulmonell arteriell hyperten-
sion (PAH) har RVSWI visat sig 
ha en prognostisk betydelse [4, 5]. 
Med ekokardiografi har det tagits 
fram en formel för detta hos barn 
med PAH [6] men den har inte 
utvärderats hos vuxna med PAH.  
I denna formel används maximal 
tryckskillnad mellan högerkammare 
och högerförmak mätt med konti- 
nuerlig Doppler multiplicerat med 
SVI.

Syftet med delarbete V var att 
utvärdera fyra olika ekokardio- 
grafiska formler för att beräkna 
RVSWI hos vuxna obehandlade 
PAH-patienter och relatera dessa 
till RHC samt utvärdera om 
mRAP har något tilläggsvärde. I 
två av metoderna användes maxi-
mal tryckskillnad med och utan 
tillägg av mRAP. I de andra två 
användes medelgradienten mellan 
högerkammare och högerförmak 
med och utan tillägg av mRAP.

Resultaten visar att det förelåg 
en måttlig till stark korrelation 

mellan de ekokardiografiska 
beräkningarna och RVSWI mätt 
med RHC. I absoluta värden är 
det endast en formel som visar 
överenstämmelse med RHC men 
den uppvisar stor spridning mellan 
mätvärdena. 

SLUTSATSER
• Två- och tredimensionella 

volymer av högerförmak var 
något bättre på att detektera 
förhöjt mRAP än VCI.

• Strain var bättre på att skilja en 
tryck- respektive volymsbelastad 
högerkammare åt än konven- 
tionella ekokardiografiska 
parametrar.

• FAC-echo, FWS-echo samt 
RVEF verkade vara de metoder 
som bör användas för bedöm-
ning av högerkammarens 
funktion hos patienter med PH.

• I vissa utvalda fall hade strain 
från flera olika högerkammar-
projektioner ett tilläggsvärde.

• Ekokardiografi och MR var inte 
helt jämförbara avseende 
parametrar avsedda för att 
bedöma högerkammarfunktion.

• RVSWI kunde beräknas med 
ekokardiografi men behöver 
dock utvärderas mer för att 
kunna användas kliniskt. 
Metoden kan vara lovande både 
för att följa en patients behand-
lingseffekt men kan också ha en 
prognostisk betydelse. 
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to control where such materials appear. For specific information on what products are available for sale in a particular country, please contact your Hologic representative or write to NordicINQ@hologic.com.

Customised solutions: what you need, when you need it. It all begins with the 
Panther® system, the foundation of Panther® Scalable Solutions. With that foundation 
in place, you are able to customise your molecular diagnostic testing by choosing 
from a broad menu of assays and instrument add-ons.

Consolidate your molecular 
testing today on a platform that 
offers scalability and growth 
for tomorrow.

HIV-1 Quant Assay
HCV Quant Dx Assay
HBV Quant Assay
CMV* Assay
HPV Assay
HPV 16 18/45 Genotype Assay
Zika Virus Assay

CT 
NG
Combo 2 Assay for CT/NG 
Trichomonas vaginalis Assay
Mycoplasma genitalium Assay
HSV 1 & 2 Assay 
BV
CV/TV

Flu A/B/RSV
AdV/hMPV/RV  
Paraflu 
Bordetella 
MRSA 
GBS 
Gastro Panel (4)*
Open Access 

ASSAY MENU
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H
ur är det att jobba som 
biomedicinsk analytiker på 
Rättsmedicinalverket? Det 
verkar vara en fråga många 
är nyfikna på, för när många 

arbetsgivare har svårt att rekrytera 
är rättsmedicinska enheten i Solna 
ett exempel på motsatsen och 
vittnar om över 100 sökande vid 
rekryteringar av biomedicinska 
analytiker.

– Hit är det väldigt många 
sökande, berättar Maria Jepsen 

som är biomedicinsk analytiker 
och som tror att intresset beror på 
flera olika faktorer.

– Vi är ett självgående litet labb 
och kan styra vår tid väldigt mycket 
själva, det tycker vi är väldigt bra. 
På de större labben kan det nog bli 
lite industriartat till slut. Sedan 
finns det kanske en viss lyster 
kring det här jobbet, lite spänning.

När Laboratoriet hälsar på i 
byggnaden på Retzius väg på 
Karolinska Institutet-området 

träffar vi tre biomedicinska 
analytiker: Maria Jepsen, Jesus 
Sanchez Perz och Evelina Järlström 
som alla jobbar i enhetens patolo-
giska laboratorium. Förutom 
biomedicinska analytiker består 
rättsmedicinska enheten i Solna  
av rättsläkare, rättsmedicinska 
assistenter, administratörer, 
forskare och rättsodontologer som 
tillsammans tar emot och hanterar 
runt 1 500 fall per år. Totalt utförs 
närmare 6 000 rättsmedicinska 

Rättsmedicinalverket är den medicinska länken i rättskedjan, en opartisk expertmyndighet 
som genom analyser och bedömningar hjälper polis, åklagare och domstolar i brotts- 
utredningar. Laboratoriet har besökt Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Solna och 
pratat med de biomedicinska analytiker som jobbar på enhetens patologiska laboratorium.
Text och foto: Marcus Rehnberg

”Inte så annorlunda jämfört 
med andra patologiska  
laboratorier egentligen”

Jesus Sanchez Perz hanterar 
tunna snitt av hjärna.
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obduktioner varje år i Sverige,  
och Rättsmedicinalverket utfärdar 
årligen cirka 5 000 rättsintyg.

– Det är inte så annorlunda 
jämfört med andra patologiska 
laboratorier egentligen. Först 
kommer en kropp hit, och det är 
på begäran av polisen. När kroppen 
obduceras tas det prover nästan 
schematiskt från olika delar av 
kroppen, det kan också tas från 
områden som är intressanta för 
just det aktuella fallet. Sedan 
kommer proven upp till oss på 
labbet, och sedan preparerar vi 
dem på samma sätt som på andra 
patologiska laboratorier, säger 
Maria Jepsen.

MISSTANKE OM BROTT
För att något över huvud taget ska 
hamna på rättsmedicinska enheten 
krävs misstanke om brott eller 
onaturlig död med oklara omstän-
digheter som behöver utredas, till 
exempel trafikolyckor, hängning, 
drunkning eller förgiftning.

– Vid till exempel trafikolyckor 
kan någonting ha hänt en förare 
innan olyckan, det kan handla om 
rattonykterhet eller en hjärnblöd-
ning. Men sedan är det förstås också 
uppenbara brott, som när någon 
har blivit mördad. Då görs det ett 
så kallat tvåläkarförfarande. Det är 
en mer avancerad obduktion, då 
deltar polisen vid obduktionen, 
berättar Maria Jepsen.

Proverna som tas vid obduktionen 
fixeras i formalin och lämnas till 
labbet. Proverna behöver minst  
48 timmar för att fixeras innan 
arbetet på laboratoriet tar vid. 
Med proverna följer en remiss som 
berättar vilka histologiska analyser 
som behövs för det specifika fallet, 

RÄTTSMEDICINALVERKET
”Rättsmedicinalverket är en expert-
myndighet inom svenskt rättsväsende 
och fungerar som den medicinska 
länken i rättskedjan. Hos oss finns 
specialister som rättsläkare, rätts- 
psykiater, kemister och biomedicinska 
analytiker. Vi arbetar med brottsut-
redningar och rättspsykiatriska utred-
ningar på uppdrag av polis, åklagare, 
domstolar och kriminalvård. ”

Rättsmedicin
Det finns sex rättsmedicinska enheter 
i landet: i Göteborg, Linköping, Lund, 
Stockholm, Umeå och Uppsala.

RMV:s andra expertområden  
(utöver rättsmedicin)
Rättsgenetik, Rättskemi, Rättspsykiatri 
och Medicinska åldersbedömningar

Informationen kommer från rmv.se

som underlag till rättsläkaren för 
att kunna fastställa dödsorsaken. 

– Vid tvåläkarförfarande och  
till exempel fall med plötslig späd- 
barnsdöd kan remissen kräva flera 
analyser. Till exempel vid skjutning 
tar man prover från både ingångs- 
utgångshålet, och färgar med 
Rhodizonatfärgning som kan 
påvisa krutrester som bara ska 
finnas i ingångshålet, och som då 
visar från vilket håll personen blev 
skjuten, förklarar Maria Jepsen.

NÖDVÄNDIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Mordfall och udda dödsfall blir 
ofta till nyheter, och de anställda 
inom Rättsmedicinalverket har 
tystnadsplikt som förbjuder dem 
från att prata om uppmärksammade 
fall med bekanta och anhöriga.

– Däremot kan vi ju såklart prata 
här med varandra inom enheten 
om fall vi jobbar med, det är ett 
sätt att hantera både fallen och 
arbetet och det kan också fungera 
som ett slags debriefing, säger 
Maria Jepsen.

Hon berättar att det gäller att  
se det som just ett jobb som ska 
skötas på bästa sätt, och att det 
inte får bli för personligt. Ett slags 
nödvändig distans till fallen som 
passerar på enheten.

– Vi här på labbet är ändå ganska 
skyddade, jag upplever nog att de 
andra yrkeskategorierna konfron-
teras med mer. Förutom obduk- 
tioner görs det levandeundersök-
ningar här på rättsmedicinska 
enheten, vilket innebär att miss-
tänkta i till exempel misshandel- 
särenden eller våldtäktsfall kommer 
hit och ska tas emot i entrén för 
att sedan undersökas, men sådana 
möten förskonas vi ju från här på 
laboratoriet.

”Vävnadsbitar tillvaratas vid obduktionen. Det 
kan vara allt från 10-60 vävnadsbitar som läggs i 
formalin för att fixeras och bevaras.

Vävnadsbitarna fixeras i formalin i minst 48 timmar 
för att avstanna förruttnelseprocessen. När 
bitarna är färdigfixerade skärs de ut och läggs i 
vävnadskassetter.

Efter utskärning dehydreras vävnadsbitarna, 

detta innebär att man avlägsnar vattnet från 
vävnaden med hjälp av stigande grader av alkohol 
till xylen och därefter paraffin för att kunna snitta 
vävnaden.

Vävnaden snittas i 3µ tunna snitt, och läggs på 
objektglas.

Glasen bränns i 60C för att snitten ska fastna.

Därefter rehydreras snitten vilket innebär att de 
går från xylen, alkohol och slutligen till vatten.
Sedan färgas glasen med olika specifika färg-
ningar enligt begäran på remiss. 

Detta görs för att kunna urskilja olika vävnads-
strukturer och påvisa frågeställningar.

Slutligen sorteras alla glas som hör till fallet och 
lämnas ut till respektive rättsläkaren.”

KORTFATTAD BESKRIVNING AV JOBBET I LABORATORIET PÅ RÄTTSMEDICINSKA ENHETEN

Slutresultat. Snittade och färgade 
prover redo att svaras ut till  
rättsläkaren.

Evelina Järlström och Maria Jepsen

Efter obduktionen förvaras proverna i formalin i minst två dygn.

En mall som visar vilka delar av ett hjärta som ska prepareras.

REPORTAGE
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ll högre utbildning delas in i 
grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå och biome-
dicinsk analytikerutbild-
ningen är en högre utbild-
ning på grundnivå som ger 

180 högskolepoäng. Utbildningen 
leder till både kandidat- och 
yrkesexamen och för den som vill 
läsa vidare på avancerad nivå finns 
det ett antal magister- och master-
utbildningar att söka.

Skillnaden mellan dessa är att 
magisterexamen är på 60 högskole- 
poäng och masterexamen på 120 
högskolepoäng vilket motsvarar  
ett respektive två års heltidsstudier.

För att bli antagen till utbild-
ning på avancerad nivå krävs en 
examen på minst tre år på grund-
nivå. För den som inte uppfyller 

det kravet finns en möjlighet att 
bli antagen om man har förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig utbild-
ningen tack vare någon annan 
omständighet såsom yrkeserfaren-
het inom det område man ska 
studera vidare inom.

Många program på avancerad 
nivå kräver specifik grundutbild-
ning, men många är också öppna 
för sökande med kandidatexamen 
inom olika huvudämnen.

Till höger följer några exempel 
på utbildningar på avancerad nivå 
du som biomedicinsk analytiker  
är behörig att söka. Listan är inte 
heltäckande, och det går även att 
på egen hand sätta ihop kurser på 
avancerad nivå som leder till en 
magister- eller masterexamen.

GRUNDNIVÅ AVANCERAD NIVÅ FORSKARNIVÅ

Biomedicinsk analytikerexamen

Magisterexamen 1 år

Masterexamen 2 år

Doktorandutbildning 4 år

Licentiatutbildning 2 år

Kandidatexamen
GER

BEHÖRIGHET
TILL

GER
BEHÖRIGHET

TILL
Yrkesexamen

MÅNGA MÖJLIGHETER TILL 
vidareutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET
• Masterprogram i folkhälsoveten-

skap, Hälsoekonomi

• Magister- eller masterprogram i 
Evidensbasering: praktik, teori, 
kontext

• Masterprogram i global hälsa

• Magisterprogram i mikrobiologi, 
smittskydd och vårdhygien

• Examensarbete i biomedicinsk 
laboratorievetenskap

• Flödescytometri och masspek-
trometri inom laboratoriediag-
nostik, 7.5 hp

• Histopatologisk visualiserings-
metodik för ljusmikroskopi, 7.5 hp

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD
• Masterprogram integrerad 

hälsovetenskap

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
• Masterprogram i hälsa och livsstil

• Magisterprogram i Nordisk 
välfärd

JÖNKÖPING UNIVERSITY
• Masterprogram i Kvalitetsför-

bättring och ledarskap inom 
hälsa och välfärd

• Masterprogram i gerontologi

KAROLINSKA INSTITUTET
• Magister i diagnostisk cytologi

• Magister i global hälsa

• Masterprogrammet i bioentre-
prenörskap

• Masterprogrammet i toxikologi

• Masterprogrammet i biomedicin

• Kardiovaskulär diagnostik med 
klinisk tillämpning, 7,5 hp

Efter att ha jobbat några år kan det kännas dags att ta ett steg vidare i yrkeslivet.  
Kanske sneglar du mot forskning eller så vill du helt enkelt bara utbilda dig mer. Oavsett anledning 

har du som biomedicinsk analytiker många möjligheter till vidareutbildning idag.
Text: Marcus Rehnberg

A

VIDAREUTBILDNINGVIDAREUTBILDNING

FORSKA?
För den som vill studera på forskarnivå 
krävs en grundläggande behörighet, 
men det aktuella lärosätet kan också 
ställa egna särskilda behörighetskrav. 
Grundläggande behörighet har den som 
antingen:
1. Avlagt en examen på avancerad 

nivå.
2. Fullgjort kursfordringar om minst  

240 högskolepoäng, varav minst  
60 högskolepoäng på avancerad 
nivå.

3. Eller på något annat sätt inom eller  
utom landet förvärvat i huvudsak 
motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap. 39 §) 
Utöver grundläggande behörighet krävs 
det att den som söker bedöms kunna 
tillgodogöra sig utbildningen samt en 
plan för hur studierna ska finansieras.

Ansökan till utbildning på forskarnivå 
görs hos respektive lärosäte och ansök-
ningsförfarandet går till på olika sätt.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
• Experimental and medical 

biosciences, master´s programme

• Biomedicinsk laboratorieveten-
skap, avancerad nivå

LINNÉUNIVERSITETET
• Masterprogram i eHälsa

• eHälsa för biomedicinska 
analytiker, 7.5 hp

LUNDS UNIVERSITETET
• Masterprogram i biomedicin

• Masterprogram i molekylärbio-
logi, medicinsk biologi

• Masterprogram i molekylärbio-
logi, molekylär genetik och 
bioteknik

MALMÖ UNIVERSITET
• Biomedical Surface Science 

masters programme

• Kardiovaskulär ultraljudsdiag-
nostik på avancerad nivå, 30 hp

MITTUNIVERSITETET
• Magisterprogram i kvalitets- och 

ledarskapsutveckling

UMEÅ UNIVERSITET
• Masterprogram i biomedicin

UPPSALA UNIVERSITET
SVENSKA  
MASTER-/MAGISTERPROGRAM:
• Master/magister i biomedicinsk 

laboratorievetenskap

• Masterprogram i folkhälsa

INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM:
• Biomedicin

• Forensisk vetenskap

• Global hälsa

• Infektionsbiologi

• Innovativ medicin

• Medicinsk forskning

• Medicinsk nuklidteknik

• Molekylär medicin

ÖREBRO UNIVERSITET
• Masterprogram – metoder inom 

medicinsk diagnostik, bild- och 
funktionsdiagnostik

• Masterprogram – metoder inom 
medicinsk diagnostik, klinisk 
laboratoriemedicin

• Masterprogram – experimentell 
medicin

• Masterprogram – Idrott med 
inriktning fysiologi och medicin

17LABORATORIET  Nr 1 • 2021
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ÅRET SOM GICKÅRET SOM GICK

Vi summerar 2020

VI GENOMFÖRDE  
VÅRT FÖRSTA  

DIGITALA  
ÅRSMÖTE
IBL:s årsmöte blev vår första 
digitala aktivitet och genom-
fördes 25 maj, där ett 20-tal 
medlemmar deltog. Inga val 
genomfördes eftersom samt-
liga styrelsemedlemmar i såväl 
IBL som sektioner har mandat 
fram till 2021.

IBL FYLLDE 25  
OCH LANSERADE NY WEBBPLATS
2020 firade IBL 25 år som egen 
förening. Det firade vi i slutet av 
året, tillsammans med lansering-
en av vår nya webbplats som 
stod färdig tidigare under året. 
Bland annat genom tävlingar 
där 10 vinnare vann ett kit med 
våra nya profilprodukter som 
tagits fram till 25-årsfirandet.

Kursåret vändes UPPOCHNED
IBL:s kursverksamhet drabbades hårt av pandemin. Vi hann 
genomföra två kurser i början av året, Grundkurs i blodmorfologi 
och Handledning under verksamhetsförlagd utbildning, innan vi 
tvingades ställa om till ett digitalt kursutbud. Under hösten 
genomförde vi tre digitala utbildningar: Kvalitetskurs 2 för 
kvalitetsansvariga, Kurs i händelseanalys, riskanalys och riskbe-
dömning, samt Kurs i molekylärpatologi.

Totalt hade våra kurser 110 deltagare under året. Vi hoppas 
kunna erbjuda kompetensutveckling för många fler under 2021!

PLANSCHTÄVLING  
I SAMBAND MED 15 APRIL
Internationella biomedicinska 
analytikerdagen uppmärksam-
mades av IBL, även den framför 
allt i digital form. Bland annat 
utlyste vi en planschtävling där 
Katarina Stojanovic från Göte-
borg stod för det vinnande 
bidraget (planschen finns för 
utskrift på IBL:s webbplats).

DIGITALA NÄTVERKSTRÄFFAR UNDER HÖSTEN
Under hösten genomfördes digitala nätverksträffar för två av våra med-
lemsnätverk.

Först ut var vårt handledarnätverk där cirka 15 medlemmar diskuterade 
handledning under pandemin under ledning av Jorge Hernandez och 
Maysae Quttineh.

Kvalitetsnätverkets digitala nätverksträff 10 november samlade drygt  
20 deltagare under ledning av Maysae Quttineh och Madeleine Nilsson. 
Nätverksträffen hölls i samband med Kvalitetskurs 2 för kvalitetsansvariga.

Fler nätverksträffar planeras under våren, håll utkik på vår webbplats.

INTERNATIONELLT
IBL:s vice ordförande Gabriella Lillsunde Larsson valdes in i styrelsen för 
världsorganisationen IFBLS vid ett digital styrelsemöte under hösten. Vid 
samma tillfälle lämnade Anne Lindgren över presidentskapet i IFBLS till 
Alan Wainwright från Storbritannien och 
övergick till att bli Past president.

Vanligtvis sker valet till IFBLS-styrelsen 
i samband med världskongressen som 
arrangeras vartannat år och som skulle 
ägt rum i Köpenhamn i september 2020. 
Men som så mycket annat fick den skjutas 
på framtiden och planeras just nu att 
genomföras i slutet av augusti 2021.

Biomedicinska analytiker i media
Vi har kunnat konstatera att biomedicinska analytiker har synts oftare  
än någonsin i svensk media under året, ingen har väl till exempel missat 
Matti Sällberg som anlitats flitigt som expert i vaccinfrågor. Även IBL:s 
ordförande Maysae Quttineh har synts och hörts i både SVT och Sveriges 
radio, inte minst gällande frågor om masstestning och vad det innebär 
för testkapaciteten på landets laboratorier. Frågan diskuterades flitigt 
under hösten, särskilt efter en debattartikel i Dagens Nyheter som 
Maysae Quttineh skrev tillsammans med sju andra representanter för 
mikrobiologiska laboratorier (”Masstestning för covid-19 är en ohållbar 
överbudspolitik”, DN Debatt 18 november).

2020, ett år så tätt förknippat med pandemin att det känns  
som om det fortfarande pågår. Ett år som handlat till stor del om 
aktiviteter som ställts in på grund av covid-19. Eller ställts in och ställts 
om, rättare sagt. Samtidigt som många av våra medlemmar har spelat en enormt 
viktig roll för coronadiagnostiken, har vi kämpat med att ställa om för att kunna fortsätta  
erbjuda kompetensutveckling för biomedicinska analytiker. Förhoppningsvis kan vi ta med oss  
positiva saker ut ur det här, där vi kan erbjuda ett bredare, både fysiskt och digitalt kursutbud,  
och där biomedicinska analytiker kan utnyttja sin nyvunna plats i samhällets medvetande.

EN

BIOMEDICINSK ANALYTIKERS

ARBETSUPPGIFTER

UNDERSÖKNING

PROVTAGNING

ANALYS

PROV- 
HANTERING

RESULTAT- 
UTVÄRDERING

KVALITETS- 
SÄKRING

METOD- 
VALIDERING

PROBLEM- 
LÖSNING

DESIGN: KATARINA STOJANOVIC

VIKTIGT MÖTE MED SOCIALSTYRELSEN
Något av det viktigaste vi gjorde under året var att uppmärksamma 
Socialstyrelsen på att minst två biomedicinsk analytikerlegitimationer 
utfärdats felaktigt till personer med examen i biomedicin (utan 
kompletterande utbildning). Vid de första kontakterna med 
myndigheten fick vi beskedet att biomedicinutbildningen likställdes 
med biomedicinsk analytikerutbildningen och därför ansågs ge 
behörighet till legitimation. 

Först vid ett möte med ansvarig enhetschef fick vi beskedet att även 
Socialstyrelsen ansåg att legitimationerna utfärdats felaktigt och att 
de skulle se över sina rutiner för att förhindra att det händer igen.
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accineringarna mot SARS-
Cov-2 har påbörjats och 
Folkhälsomyndigheten 
(FHM) har släppt en natio- 
nell plan för prioriterings-

ordningen för vaccineringen. Utifrån 
planen har beslut tagits baserade 
på sammanställd information om 
vilka som har störst risk att avlida i 
covid-19, vilket är äldre och främst 
äldre inom äldreomsorgen. Priori-
tetsgrupp 1 är äldre inom äldre-
omsorg/särskilt boende och äldre 
med hemtjänst. Prioritetsgrupp 2 
är personal inom hemtjänst och 
äldreomsorg, för att ge ett förstärkt 
skydd till grupp 1. Prioritetsgrupp 
3 är hushållskontakter, alltså vuxna 
personer som lever med individer i 
prioritetsgrupp 1, för att på samma 

sätt ge ett förstärkt skydd. 
Något som diskuterats är hur 

sjukvårdspersonal ska prioriteras. 
Vården är hårt ansatt under pande- 
min, med underbemanning på 
många håll och mycket längre 
arbetspass än de vanliga åtta 
timmarna. Det uppstår en risk, 
eller snarare en större risk, för alla  
i behov av sjukvård om sjukvårds-
personal insjuknar i covid-19. 
Sjukvårdspersonal på covid-avdel-
ningar riskerar varje dag att smittas, 
bara genom att komma till jobbet. 
Därför har flera regioner redan 
börjat vaccinera personal trots 
planen från FHM.

Här uppstår ett prioriterings- 
dilemma. Vilka aspekter måste tas 
i beaktande när en sådan priorite-

ring ska göras? Det går att ta hjälp 
av Prioriteringsplattformen där 
människovärdesprincipen, behovs- 
och solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivprincipen ingår.

MÄNNISKOVÄRDESPRINCIPEN  
– VEM DU ÄR OCH VAD DU ÄR  
SKA INTE HA BETYDELSE
Det här innebär att det ska ske en 
rättvis fördelning av vaccinet. Det 
är lättare att göra för till exempel 
vaccin i allmänna vaccinationspro-
grammet, men är det applicerbart 
under en pandemi? Principen från-
gås i FHM:s nationella plan, där 
ålder och boendeform avgör vilka 
som prioriteras. Däremot görs 
ingen skillnad på individerna 
inom prioritetsgrupp 1, vilket 

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.

LÅT OSS TALA OM ETIK

IBL:s etiska kommitté arbetar med att medvetande- 
göra etiska frågor i det dagliga laboratoriear-
betet 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 med-
lemmar 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.

Vem ska vaccineras först?
IBL:S ETISKA KOMMITTÉ DISKUTERAR VACCINERING UTIFRÅN PRIORITERINGSPLATTFORMEN
Text: Jennifer Arnqvist

stämmer med människovärdes-
principen. Att det finns en priori-
tetsgrupp 1 i den nationella 
vaccinationsplanen kan bero på 
behovs- och solidaritetsprincipen:

BEHOVS- OCH SOLIDARITETS-
PRINCIPEN – STÖRST BEHOV FÖRST
Enligt FHM:s nationella plan har 
äldre, och specifikt äldre inom 
äldreomsorg, särskilt boende eller 
med hemtjänst störst behov av skydd 
mot viruset, eftersom de löper störst 
risk att avlida på grund av det. Men 
är då inte sjukvårdspersonal i nära 
vård av covid-patienter i behov av 
vaccinet? Ena gruppen behöver 
skyddet för att minska risken för 
dödsfall, den andra gruppen behöver 
det för att säkra vårdens beman-
ning och därmed skydda patienter.

Om vi kan minska sjukfrånvaro 
för de som vårdar svårt sjuka covid- 
patienter sänker vi eventuellt 
antalet dödsfall genom att hålla  
en bemanning som främjar inlagda 
patienter. Det främjar i sin tur sam- 
hället i stort om det lättar på det 
hårda tryck på sjukvården. Detta 
kan då också främja till exempel 
immunsupprimerade cancerpatienter 
i behov av avancerad sjukvård. 
Chansen till överlevnad skulle 
säkert öka om vi uppnår flockim-
munitet kring utsatta patientgrupper 
som inte själva kan motta vaccin. 
Vi börjar nu komma in på på 
kostnadseffektivprincipen:

KOSTNADSEFFEKTIVPRINCIPEN 
– RIMLIG RELATION MELLAN 
KOSTNADER OCH EFFEKT
Önskad effekt av vaccinering är 
minskad spridning som leder till 
färre dödsfall. Minskar spridningen 
insjuknar färre och då minskar 

sjukvårdsbehov och sjukfrånvaro 
på grund av covid-19. Det skulle 
minska pressen på smittspårnings-
arbetet, analyser av covid-prover 
samt avancerad vård på IVA. 
Resurserna kan omfördelas till 
andra delar av sjukvården.

Men kan vi med kostnadseffek-
tivitet jämföra prioritetsgrupp 1 
och sjukvårdspersonal för att göra 
en prioritering? Dödsfall är, för- 
utom en svår känslomässig process 
för anhöriga, en kostnad för sam- 
hället i och med avancerad sjukvård 
och palliativ vård. Det är dock också 
en kostnad för samhället om sjuk- 
vårdspersonal får högre sjukfrån-
varo och eventuell rehabilitering 
efter en covid-19-infektion innan 
de återgår i arbete, om de ens kan 
återgå. Båda grupperna behöver 
prioriteras då det på olika sätt skulle 
vara en vinning även ekonomiskt 
att de vaccineras. 

Det är svårt att göra en avvägning 
av vilka som bör prioriteras. Såklart 
är alla insatser för att minska döds- 
fall en prioritet vilket gör FHM:s 
nationella plan till ett bra stöd för 
att tänka igenom en prioriterings-
ordning. Men det är även känt att 
regionerna prioriterar upp vissa 
grupper av sjukvårdspersonal för 
att kunna garantera den vård som 
krävs för de som blir svårt sjuka.

Då kan man undra hur det 
prioriteras bland sjukvårdsperso- 
nalen? Tänker man på att biome-
dicinska analytiker inte bara är  
en otroligt viktig del i coronadiag-
nostiken, men även utför diagnos-
tiska analyser på coronapatienters 
hjärt- och lungfunktion? Kanske 
bör varje region utföra en priorite-
ring utifrån prioriteringsplattformen.

ETISKA KOMMITTÉN BESTÅR AV

Foto: Lasse Bengtsson

JENNIFER  
ARNQVIST 
leg. biomedicinsk 
analytiker, styrelse-
ledamot IBL

ANNE LINDGREN
lleg. biomedi-
cinsk analytiker, 
förbundsombuds-
man 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

”ETISKT DILEMMA – VACCINERING”
Du och dina kollegor sitter och diskuterar framtida 
corona-vaccinering och du får höra både ”jag är  
inte i riskgrupp och tänker låta andra i riskgrupp  
få vaccinet först” och ”jag vill vänta och se om det 
rapporteras biverkningar innan jag tar det”. 

HUR REAGERAR DU?
– Vad kan samhället vinna/förlora på att folk avstår 

vaccinering?
– Anser du att man som vårdpersonal har ett etiskt 

tankesätt om man avstår vaccinering? Hur kan det 
i så fall argumenteras för?

BERÄTTA FÖR OSS
Vi är säkra på att vaccin och prioritering diskuteras 
flitigt på arbetsplatserna.
Hör av er till laboratoriet@ibl-inst.se och berätta 
om era tankar och diskussioner.

V



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

”Analyser för klinisk diagnostik får inte utföras av andra än legitimerade 
biomedicinska analytiker"”

PETRA LINDBERG. 68 år, Jönköping
Petra utbildade sig i Malmö och tillbringade sina yrkesaktiva år i Jönköping. Bland annat som adjunkt och  
studierektor på Hälsohögskolan och som laboratoriedirektör i Region Jönköpings län.

”Unga behöver få inblick i den här spännande och stimulerande miljön, och kanske 
pandemin kan innebära en möjlighet”

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

”Övriga legitimerade yrkesgrupper har en tydligare roll 
inom personcentrerad vård, där måste biomedicinska 
analytiker ta plats”

Ä
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1. Äntligen lyfts vårt yrke fram, men historiskt har vi 
lidit av dålig marknadsföring. Vi måste bli bättre 
på att synas.

2. Lönen måste höjas. Lönerna var bättre förr, då 
startade man på en tjänst som sedan höjdes 
automatiskt i treårsperioder, och man fick en högre 
lönegrad. Vidareutbildning - och visat intresse 
– innebar lönetillägg, man kunde till exempel bli 
förste laboratorieassistent. Då slapp man problem 
med lönediskussioner och att känna sig orättvist 

behandlad som nu. Lönerna var bättre då än vad 
många får nu när det är fri lönesättning. En 
akademisk utbildning i 3 år ska åtminstone ge lön  
i klass med ingenjörer och andra, tycker jag.

3. Arbetsuppgifterna måste säkras. Analyser för klinisk 
diagnostik får inte utföras av andra än legitimerade 
biomedicinska analytiker, och vi måste kunna gå 
en specialistutbildning som gör skillnad i arbets-
uppgifter, lön och status. 
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PENSIONÄRSPANELEN

Biomedicinsk analytikerkåren har flera år av stora pensionsavgångar 
framför sig. Förutom arbetskraft och kompetens blir arbetsplatserna 
av med många års viktig erfarenhet. I Pensionärspanelen tar vi vara 
på den erfarenheten och får pensionerade biomedicinska analytikers 
perspektiv på saker.
 Den här gången tar vi avstamp i den rådande bristen, som tillsammans 
med kommande pensionsavgångar och stora avhopp från utbildningen 
kommer att kräva anpassningar. 

HUR TROR DU YRKET KOMMER BEHÖVA FÖRÄNDRAS 
DE NÄRMASTE ÅREN?

PENSIONÄRSPANELEN

– Vårt yrke förändras ständigt. Jag tror de flesta 
känner igen sig i ett intensivt lärande år ut och år in, 
vilket ju är det riktigt roliga med yrket. Efter 5-10 år 
är det inte mycket som är sig likt vad gäller teknik 
och arbetsuppgifter. Min erfarenhet som studierektor 
för biomedicinsk analytikerutbildningen är att endast 
ett fåtal i varje årsgrupp visste vad de sökt till när de 
påbörjade utbildningen. Men också att så gott som 
alla var väldigt nöjda med sitt val efter att de studerat 
några terminer och varit ute på labb under VFU.

Unga behöver få inblick i den här spännande och 
stimulerande miljön, och kanske pandemin kan 
innebära en möjlighet. En del unga människor har 
välkomnats till våra laboratorier för "enklare arbeten" 
som inte kräver den gedigna teoretiska och praktiska 

kunskap en färdig biomedicinsk analytiker har.
Automatiseringen gör också att laboratorierna är 

mer effektiva och varje person som slutar inte måste 
ersättas i alla lägen. Mina erfarenheter är att anställa 
andra yrkesgrupper på kliniska laboratorier inte alltid 
är lyckosamt och ändamålsenligt, men kanske finns 
det behov av en grupp som kan göra arbetsuppgifter 
som inte kräver treårig akademisk utbildning. Jag tror 
inte det är en jättebra idé men i en kris måste alla 
möjligheter värderas.

Titeln biomedicinsk analytiker har nämnts fler 
gånger i media det gångna året än under hela min 
yrkestid. Några måste ha blivit nyfikna och förstått att 
det är ett viktigt yrke, det är jag övertygad om. Så låt 
oss hoppas på stort söktryck till utbildningen i vår.

– Jag tror och hoppas legitimerade biomedicinska analytiker kommer kopplas 
närmare vården, och att biomedicinska analytikers kompetens tas tillvara som 
rådgivande i vården på ett bättre sätt. Övriga legitimerade yrkesgrupper har en 
tydligare roll inom personcentrerad vård, där måste biomedicinska analytiker ta 
plats. Jag tycker det är väldigt tydligt inom klinisk fysiologi men kommer krävas 
inom alla discipliner. Det kommer bli fler analyser utifrån individen vilket gör 
arbetet mer variationsrikt. Repetitiva arbetsmoment som teknisk apparatskötsel 
bör kunna flyttas till andra kategorier. Däremot måste det finnas biomedicinska 
analytiker tillgängliga för säkra analyser och tolkning av svar.

Med specialistutbildning kan yrket få högre status där den högre kompetensen 
ses som en tillgång. Om yrket ska utvecklas och få en högre status måste vi få 
släppa uppgifter som tydligt inte kräver biomedicinsk kompetens. Om vi nu är 
färre biomedicinska analytiker i framtiden så måste kompetensen tas tillvara så 
att det är tydligt för alla hur viktigt det är att denna kategori finns. Givetvis ska 
man arbeta nära andra kategorier när det gäller analysutveckling, men samtidigt 
ha en tydlig roll som bärare av den laboratoriemedicinska kompetensen. Cyto- 
diagnostiker ska exempelvis kunna arbeta nära bröstmottagningar för att snabbt 
kunna ge ett första svar vid biopsier. Specialistkompetenta biomedicinska 
analytiker ska kunna vara med och diskutera och tolka flödesanalyser tillsammans 
med kliniker. Det finns hur många områden som helst där den biomedicinska 
analytikern kan diskutera analysresultat med behandlande läkare istället för att 
bara leverera ett svar. Dialog och samspel ger oss en ny plattform.
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STUDERANDEKRÖNIKANVETENSKAPSTUDERANDEKRÖNIKAN

äromdagen hade jag ett samtal med en studie-
vägledare på universitetet där jag vill läsa min 
masterutbildning i framtiden, efter att jag tagit 
examen. Vänta lite… Examen? Masterutbild-
ning? Redan? Det känns som det inte var mer 

än några månader sedan jag var stressad men samti-
digt fruktansvärt peppad på att äntligen få börja på 
biomedicinska analytikerprogrammet, och om mindre 
än fem månader är den här resan över. Den tanken 
väcker många olika sorters känslor hos både mig och 
alla andra som befinner sig i samma situation. Jag 
känner att jag hunnit åstadkomma mycket under  
min studietid, men samtidigt att 
jag knappast hunnit med någon-
ting. Under tre år har jag engagerat 
mig studiesocialt, varit med i en 
insparkskommité, arbetat ur ett 
utbildningsbevakande perspektiv, 
och till och med blivit student- 
krönikör. Egentligen borde jag  
inte vara förvånad över att tiden 
bara flugit förbi, men samtidigt 
känns det tråkigt att allt detta sakta men säkert 
närmar sig sitt slut. Men att ett kapitel tar slut  
innebär att nya dörrar öppnas.

En möjlighet, och den väg majoriteten väljer att börja 
med, är att ta sina första steg ut i arbetslivet. Det råder 
trots allt enorm brist på biomedicinska analytiker inom 
alla laboratoriemedicinska verksamhetsområden. Oav- 
sett specialintresse finns det goda förutsättningar att 
hitta en givande och intressant arbetsplats. Vi är många 
som är entusiastiska inför att äntligen få ersätta 
föreläsningar och tentor med att praktiskt tillämpa 
våra kunskaper och göra skillnad i människors liv. 

Studier på avancerad nivå är en annan populär väg. 
Tack vare utbildningens bredd finns det goda möjlig-
heter att läsa vidare och fördjupa sig inom en rad 

olika ämnesområden. Utbudet av 
program och kurser på avancerad 
nivå är så omfattande för oss som 
biomedicinska analytiker att varje 
person kan hitta något som intres- 
serar just dem. Det finns utbild-
ningar inom allt från infektions-
biologi och toxikologi till global 
folkhälsa och bioentreprenörskap, 
samt ett flertal fristående kurser 

däremellan. Studier på avancerad nivå kan i sin tur 
leda till allt från en specialisttjänst till mer akademiskt 
grundat arbete inom forskning och undervisning av 

kommande generationer biomedicinska analytiker. 
Kortfattat kan man säga att möjligheterna är oändliga.

Det finns även en sista grupp, och det är de som 
fortfarande tvekar eller inte vet vilken väg de bör ta. 
Ibland kan för många alternativ vara mer förvirrande 
och stressande än ett fåtal valmöjligheter, särskilt om 
det inte finns en specifik inriktning eller ämnesområde 
man fastnat för. Ju närmare examen kommer, desto 
mer stressinducerande kan denna situation upplevas 
vara. För dig som känner igen dig vill jag bara säga att 
det är helt okej att känna så, och att du inte är ensam. 
Det är helt okej att inte veta. Det är helt okej om 
processen tar längre tid än tänkt. 

Personligen faller jag nog inom alla ovanstående 
kategorier. Det känns som om jag har alldeles för många 
idéer och planer, och att jag aldrig kommer hinna med 
allt det jag vill göra. Å ena sidan låter det spännande 
att axla min framtida titel som biomedicinsk analytiker 
i ett kliniskt laboratorium. Å andra sidan drömmer 
jag om att fördjupa mig inom forensisk vetenskap  
och slutföra studier på avancerad nivå inom ämnet. 

Egentligen finns det gott om tid för mig att följa båda 
vägarna, men oavsett så måste jag börja med att välja 
en. Det är här mitt dilemma ligger. Som tur är har jag 
några månader kvar att bestämma mig på. 

Den teoretiska och praktiska grund som en bio- 
medicinsk analytikerexamen ger öppnar dörren till 
många potentiella karriärsbanor. Valet mellan arbets-
liv och vidare studier är vårt. De beslut som jag och 
mina studiekamrater nu tar kommer att forma vår 
framtid. Oavsett var våra vägar leder oss, är jag säker 
på att framtiden för oss alla ser ljus ut. 

Möjligheterna är oändliga
  Text: Magda Niewolik

”Vi är många som är entusiastiska 
inför att äntligen få ersätta föreläs-
ningar och tentor med att praktiskt 
tillämpa våra kunskaper och göra 
skillnad i människors liv”

H

Magda Niewolik 
IBL:s studerandekrönikör Magda  
Niewolik går sjätte och sista  
terminen på biomedicinsk analytiker-
programmet i Göteborg
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NYTT FRÅN SEKTIONERNA – SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI

BREV FRÅN SEKTIONSORDFÖRANDEN

God fortsättning på det nya året!
Jag tror att många instämmer i att ett nytt år innebär både nya utmaningar och möjligheter. Fokus 

på vår profession är fortsatt mycket stort. Jag överdriver nog inte när jag dagligen ser och hör att  

vi omnämns i TV, tidningar och sociala medier. Detta är bra, då ännu fler behöver få upp ögonen 

och känna till vilka vi är och det viktiga arbete vi dagligen utför. Ännu mer glädjande är att vi 

omnämns med vår fullständiga yrkestitel – biomedicinska analytiker! 

LÖNEN ÄR VIKTIG MEN INTE ALLT

Jag svarade precis på ett mejl från en biomedicinsk analytikerstudent som funderade på att välja 

inriktningen klinisk fysiologi. Det är alltid roligt när studenter väljer vår inriktning för vi behöver 

verkligen bli fler! Studenten undrade över löneläget, då hen läst att många slutar på grund av låga 

löner, men också över hur arbetsmarknaden ser ut. Nyligen skrev jag och två kollegor en debattartikel 

i Dagens Medicin (nr. 50-52 9 december) där vi bland annat lyfter denna fråga eftersom just lönen 

kan få unga att tveka till att välja en utbildning. Det är synd då vi som profession har ett mycket 

ansvarsfullt och utvecklande arbete vilket måste värdesättas högre och ge en bra löneutveckling.

Även om lönefrågan alltid är högaktuell och intresserar väldigt många så finns det andra saker att 

ha i åtanke och vilka enligt mig är minst lika viktiga när du som student funderar över ditt val av 

utbildning och framtida yrke. Möjlighet till vidareutbildning, kompetensutveckling, ökat ansvar  

i arbetet, varierande arbetsuppgifter och bra arbetsmiljö bara för att nämna några exempel. För  

att trivas och ständigt utvecklas i min yrkesroll vill åtminstone jag arbeta på en arbetsplats där  

allt detta är möjligt och där min kompetens tas tillvara och används fullt ut. Detta är bra både ur 

patientperspektiv och för verksamheten. Med andra ord är det inte enbart lönen som får mig att  

gå till jobbet varje dag!   

NOMINERA STYRELSEKANDIDATER

IBL:s valberedning har inlett sitt viktiga arbete med att föreslå ledamöter till huvudstyrelsen och 

sektionerna. Nominera gärna dig själv eller någon annan senast den 25 februari. Även vår sektion 

inom klinisk fysiologi är i behov av nya ledamöter. Engagemanget i sektionen innebär nätverkande, 

samarbete med kollegor över hela landet och bidrag till den egna kompetensutvecklingen. Var  

med och påverka målen för sektionens fortsatta arbete, arrangera olika kurser och arbeta med 

frågor som just du brinner starkt för. Du blir också en viktig ambassadör och representant för  

alla kollegor inom klinisk fysiologi, nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi runt om i Sverige. 

Ditt engagemang behövs!

KURSEN I NUKLEARMEDICIN FLYTTAS

Avslutningsvis måste jag tyvärr meddela att kursen inom Nuklearmedicin skjuts fram. Håll utkik 

på IBL:s hemsida och Facebook efter ett nytt datum och tipsa gärna era kollegor om kursen!  

Glöm inte heller bort att höra av er med önskemål och förslag på framtida kurser, samt tips på 

innehåll till Laboratoriet.

Andreas Malmgren

Sektionsordförande Klinisk fysiologi
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Flera nätverksträffar under våren
Vår största tillgång är våra medlemmar, och i våra nätverk 
sammanför vi medlemmar med liknande roller och intressen  
för att kunna utveckla både yrket och utövarna. Under  
våren kommer flera av våra nätverk genomföra digitala  
nätverksträffar (via Zoom).

                     Kontakta oss på kansli@ibl-inst.se eller  
                    logga in på ”mina sidor” på IBL:s webbplats  
                   för att ansluta dig till något av våra nätverk.

HANDLEDARNÄTVERKET
Våren 2021
Digital nätverksträff  
Tisdag 16 mars
Lunchmöte via Zoom,  
kl 11.00-13.00

Hösten 2021
Digital nätverksträff 
Tisdag 12 oktober
Lunchmöte via Zoom, 
kl 11.00-13.00

Nätverksansvariga  
Jorge Hernandez och 
Maysae Quttineh

NÄTVERKET FÖR  
DISPUTERADE BIO-
MEDICINSKA ANALYTIKER
Digital nätverksträff
Tisdag 11 maj
Lunchmöte via Zoom, 
kl 11.00-13.00

Nätverksansvarig
Jorge Hernandez

KVALITETSNÄTVERKET

Våren 2021
Digital nätverksträff
Onsdag 10 maj
kl 13.00-16.00

Hösten 2021
Digital nätverksträff
Tisdag 5 oktober
kl 13.00-16.00

Nätverksansvariga
Maysae Quttineh och 
Madeleine Nilsson

NÄTVERKET FÖR CHEFER
Digital nätverksträff
Onsdag 21 april

Nätverksansvariga
Maysae Quttineh och  
Tanja Wijkmark

Besök www.ibl-inst.se för 
program och anmälan till 
nätverksträffar!

HJÄLP OSS ATT DOKUMENTERA YRKETS UTVECKLING
Vi vill ta del av era bilder på biomedicinska analytiker i alla tider.

IBL vill dokumentera yrkets utveckling och ta vara på den skatt av bilder vi är säkra 
på finns hos våra medlemmar.

Vi är intresserade av äldre bilder på biomedicinska analytiker, laboratriser, preparatriser, 
laborant- eller laboratorieassistenter (alla som idag skulle kallas biomedicinska analytiker) 
och laboratoriemiljöer. Allra helst med en ungefärlig tidsangivelse och en kort berättelse 
om vem eller vad bilden föreställer.

Hör av er till laboratoriet@ibl-inst.se (dit ni givetvis också kan skicka digitala bilder).

Efterlysning

For more information about our 
solutions, please visit our website:
www.sysmex-nordic.com
TOSOH HLC-723 G11 Analyser is manufactured by Tosoh Corporation (Japan) · www.tosoh.com

There is more to HbA1c, 
than just a number

S-Nordic G11 HbA1c advert 202x267.indd   1 21.01.21   10:54
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Mobidiag Sverige AB
PB 140
SE-186 23 Vallentuna
sales@mobidiag.com

En revolution inom diagnostik av parasiter

Novodiag® Stool Parasites
snabb samtidig detektion av 

protozoer, helminter och mikrosporidier

*Ancylostoma duodenale
Ascaris lumbricoides / suum Balantidium coli 

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

Cyclospora cayetanensis Cystoisospora belli Dientamoeba fragilis
Diphyllobothrium latum / nihonkaiense

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

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

Taenia saginata / asiatica Taenia solium Trichuris spp.

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

° Täcker >95% av intestinala parasiter

° Testen är kompatibel med det helautomatiserade    
   Novodiag® systemet

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

° Random access

-› Kräver mindre expertis och erfarenhet än mikroskopi
-› Spårbarhet med streckoder
-› Förbättrat arbetsflöde och snabba resultat

MEDLEMSINFORMATION

ANSÖK OM STIPENDIER 
SENAST 28 FEBRUARI
Stipendier kan sökas för del- 
tagande i kurser, konferenser 
och kongresser samt andra 
aktiviteter som är av värde för 
medlemmarnas fortbildning 
och kompetensutveckling. Full- 
ständiga kriterier och digitalt 
ansökningsformulär finns på 
ibl-inst.se/stipendier.

Stipendier delas ut två gånger 
per år. Sista ansökningsdag för 
stipendium som delas ut på 
våren är 28 februari. Ansökan 
görs på IBL:s webbplats.

KALLELSE TILL IBL:S ÅRSMÖTE 2021
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 ONSDAG 26 MAJ
Möteshandlingar och anmälningsformulär publiceras på IBL:s  
webbplats senast två veckor innan mötet.

NOMINERA STYRELSEKANDIDATER  
SENAST 25 FEBRUARI
Valberedningen tar emot nomineringar till både IBL:s huvudstyrelse  
och till sektionernas styrelser. Nominera dig själv eller någon annan 
senast 25 februari via mejl till Agneta Colliander (sammankallande  
för valberedningens): agneta.orebro@gmail.com

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
60 hp, 1 år
Examen: Medicine magisterexamen
Studiestart höst: 30 augusti 2021
Sista ansökningsdag: 15 april 2021

Vill du bidra till tidig upptäckt av cancer och utgöra en central del i utrednings-
vägarna inom vården? Då ska du utbilda dig till cytodiagnostiker!

Under magisterprogrammet i diagnostisk cytologi utvecklar du grundläggande
kompetens för självständig diagnostik av olika typer av cellprover med hjälp av
modern mikroskopi och avancerade molekylära metoder. 

Har du frågor, kontakta gärna oss:
Studierektor Karin Sundström
karin.sundstrom@ki.se

Programdirektor Lars Frelin
lars.frelin@ki.se

Institutionen för laboratoriemedicin
Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Utbildning.ki.se/magister-och-masterprogram

Bilder tillhandahållna av Gareth Morgan



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 projektor. 
För att kunna tillgodogöra sig kursen, underlättar det om Du har en god 
teoretisk grund i hematologi och terminologi.

KURSANSVARIGA  Karin Olander och
Christina Andersson

DATUM  17 – 18 mars 2021

PRIS  4 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 800 KR

– Distansutbildning via Zoom

DIGITAL GRUNDKURS I BLODMORFOLOGI

GRUNDKURS I 
BLODMORFOLOGI
Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som 
nyligen har börjat arbeta med cellmorfologisk 
diagnostik. Målet är att kunna identifiera hematolo-
giska 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 tillgodo- 
göra sig kursen, underlättar det om Du har en god 
teoretisk grund i hematologi och terminologi.

KURSANSVARIGA  Karin Olander och Christina Andersson

DATUM  8 – 10 november 2021

PRIS  9 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  8 800 KR

PLATS  Falu lasarett

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

Fördjupningskurs i nuklearmedicin 

KURSANSVARIG  Jessica Ögren

DATUM  10 – 12 maj

PRIS  4 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 800 KR

– DIGITAL UTBILDNING

GRUNDKURS BLODPARASITER

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

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

DATUM  Ej klart, besök www.ibl-inst.se 
för uppdaterad information

PRIS  4 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 800 KR

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

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

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

Kursen kommer att fokusera på celler i mikro- 
skopet eftersom det är biomedicinska analytikers 
specialområde.

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

KURSANSVARIGA  Karin Olander och Christina Andersson

DATUM  31 augusti – 2 september

PLATS  Falu lasarett

PRIS  9 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  8 800 KR
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KURSER KURSER

Kommande 
kurs!



15 – 16 FEBRUARI
Kurs i flödescytometri

10 MARS
Equalis, digital utbildningsdag
Fysiologisk kärldiagnostik

11 MARS
Equalis, digital utbildningsdag
Klinisk mikrobiologi

16 MARS
Handledarnätverket
Digital nätverksträff

17 – 18 MARS
Grundkurs blodmorfologi
Digital utbildning

18 MARS
Equalis, digital utbildningsdag
Läkemedel och toxikologi

25 MARS
Equalis, digital utbildningsdag
Hematologi

15 APRIL
Internationella biomedicinska 
analytikerdagen

15 APRIL
Equalis, digital utbildningsdag
Protein

21 APRIL
Näterket för chefer
Digital nätverksträff

22 APRIL
Equalis, digital utbildningsdag
Klinisk immunologi

10 MAJ
Kvalitetsnätverket
Digital nätverksträff

10 – 12 MAJ
Grundkurs blodparasiter
Digital utbildning

11 MAJ
Näterket för disputerade
Digital nätverksträff

25 – 28 MAJ
Infektionsveckan &  
mikrobiologiskt vårmöte
Uppsala

26 MAJ
IBL:s årsmöte
Digitalt medlemsmöte

26 – 27 MAJ
Vårnöte i klinisk kemi

VÅREN 2021
Fördjupningskurs i  
nuklearmedicin
Digital utbildning

24 – 28 AUGUSTI
IFBLS – världskongress
Köpenhamn

31 AUGUSTI – 2 SEPTEMBER
Fortsättningskurs i  
cellmorfologi
Falun

5 OKTOBER
Kvalitetsnätverket
Digital nätverksträff

12 OKTOBER
Handledarnätverket
Digital nätverksträff

8 – 10 NOVEMBER
Grundkurs i blodmorfologi
Falun

HÖSTEN 2021
Diagnostikforum
Digital konferens

OBS!
Med anledning av spridningen av COVID-19 kan möten 
och utbildningar ha flyttats eller ställts in efter att 
tidningen skickats till tryck.  
Besök www.ibl-inst.se för uppdaterad information.

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2021
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KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 6 april 2021

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.

NYHET! NYHET!



POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

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

  VirClia Lotus har:
  Random access

  Kontinuerlig laddning av prover 

  STAT funktion för kritiska prov

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

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

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

Vi introducerar VirClia Lotus för analys av

  NY CLIA TEKNOLOGI!
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