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Att gå mot ljusare tider har fått en helt ny mening. Dels så har vi denna 
marsmånad fått njuta av många härligt soliga och ljusa dagar och dels 
vågar vi äntligen hoppas på ett lättare tryck från pandemin. I denna 
ledare vill jag blicka lite tillbaka på hur årets första månader har varit 
men även blicka framåt på vad som är på gång. Under de senaste måna-
derna har vi utsett Årets biomedicinska analytiker och Årets student-
handledare, utmärkelserna för 2020 gick till två biomedicinska analytiker 
som utmärkt sig i sin yrkesutövning och bidragit med fantastiska insatser  
i sin verksamhet. Stort grattis Jessica och Pia till utmärkelserna som ni 
kan läsa mer om i tidningen.

Vi har i första avsnittet av IBL:s nya podcast "Bäst på test“ fått samtala 
om vår professions roll inom AI och vi laddar för fullt inför nya avsnitt 
med fler intressanta ämnen, när den här tidningen landar har minst 
ytterligare ett avsnitt kommit ut. Har ni förslag på personer och ämnen 
får ni mer än gärna höra av er.

Blicken framåt ligger först på det som ligger närmast i tiden, 15 april 
som innebär internationella 
biomedicinska analytikerdagen, 
vår professions dag. Vi behöver 
rida på den storm av uppmärk-
samhet som vår profession fått 
under pandemin och vi behöver 
alla hjälpas åt med att fira 
denna dag. Ta gärna kontakt 

med era lokala tidningar och be dem skriva något reportage om denna 
fantastiska profession, skriv debattartiklar och insändare. IBL förbereder 
som vanligt aktiviteter som ni kan ta del av på era arbetsplatser.

Så fort vi firat denna dag lägger vi i en högre växel i planeringen  
av höstens höjdpunkt, den sjunde upplagan av 
Diagnostikforum som för andra gången arrangeras  
i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet. 
Det blir dagar med både ämnesspecifika block men 
även flera debattörer som ska diskutera professionens 
framtid och vilka insatser som behövs för att både  
få fler sökande till utbildningen och för att skapa 
utvecklingsmöjligheter genom hela arbetslivet.  
Håll utkik efter datumen som snart kommer ut  
på webben.

MOT LJUSARE TIDER

”Vi behöver rida på den storm  
av uppmärksamhet som vår profession 

fått under pandemin.”

Maysae Quttineh,  
ordförande

Två nyheter som 
inte står still

Nu lanserar vi BOECO och HERMLE centrifuger 
med Hettech Support

Nu lanserar vi Boeco och Hermle på 

den svenska medtech-marknaden. 

Det är två kloka val för er som vill 

ha en laboratoriecentrifug som håller 

måttet. Med den prisvärda kvalitet som dessa 

två varumärken står för och med Hettech Support 

får ni en helhetslösning som säkrar driften och leveran-

serna – idag och imorgon. 

 Boeco och Hermle erbjuder ett brett utbud av utrust-

ning som levererar resultat med precision. 

 I Hettech Support får ni rådgivning och effektiv service 

som ger trygghet i en väsentlig del av verksamheten.  

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

Boeco&Hermle_helsida_Lab_skiss.indd   1 2021-01-25   17:15
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VETENSKAP SID. 6      

NY TEKNIK FÖR NOGGRANNARE DIAGNOSTIK
Mimmi Bjöersdorffs forskning om fusionen mellan PET och CT.

Nästa branschstandard
GC-2030 sätter en ny branschstandard med smar-
ta funktioner som gör GC-analyser enkla. Givetvis 
garanteras högsta möjliga känslighet i kombina-
tion med världsledande precision. Advanced Flow 
Teknologin ger ökade möjligheter för optimering 
av kromatografisk separation, förbättrad produkti-
vitet och kostnadsbesparingar per prov. 
 
Innovativt användargränssnitt och pekskärm  
i färg 
Bidrar till högsta användarvänlighet, även för  
GC-nybörjare 
 
Lätthanterlig både under drift och vid underhåll 
Verktygsfritt injektorunderhåll och en inbyggd  
ugnslampa skapar lysande förutsättningar för  
enkel skötsel 
 

www.shimadzu.se/nexis-gc-2030

Gas Chromatograph

Världens högsta känslighet och reproducerbarhet 
med detektorer och flödeskontroller som levererar 
maximal precision 
 
Enastående produktivitet 
med snabb och avancerad kromatografi 
 
Fjärrstyrning 
med smarta enheter via LabSolutions Direct; starta, 
stoppa och övervaka analyser på avstånd
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VETENSKAP

et sägs att det är de små 
sakerna i livet som ger eller 
gör det där lilla extra. Små 
saker som ett leende, en 
solstråle som tar sig igenom 
flera dagars mulenhet eller 

något gott till kaffet. Det lilla kan 
också ha betydelse när det kommer 
till vår kropp och sjukdomar som 
kan drabba den, där det lilla kan 
vara av yttersta vikt.

I takt med att vi människor blir 
äldre och håller oss friskare allt 
längre upp i ålder ökar risken att 
fler individer med tiden drabbas av 
åldersrelaterade sjukdomar. Mest 
frekventa är hjärtkärlsjukdomar, 
tätt följt av cancer. Prostatacancer 
är en av de vanligast förekommande 
cancersjukdomarna i världen och i 
Sverige den främst förekommande 
cancerrelaterade dödsorsaken 
bland män. Men, myntet har en 
framsida. Allt fler överlever tack 
vare tidigare ställd diagnos och 
effektivare behandling, även vid 
avancerad sjukdom [1]. Idag lever 
cirka 120 000 män med prostata-
cancer i Sverige, vilket är tre 
gånger fler än för bara 20 år sedan. 

EN FUSION MELLAN PET OCH CT
Bildtagningsteknik som positrone-
missionstomografi (PET) kopplat 
till datortomografi (CT) används 
idag för att diagnostisera och se 
hur långt framskriden sjukdomen 
är, då den delas in i olika stadier. 
Min forskning handlar om just 
kombinationen av PET-CT vid 
prostatacancer och mer specifikt 
en ny teknik inom PET-CT, där 
ett syfte var att se om det går att 
upptäcka mindre metastaser från 
cancern med större noggrannhet. 
Detta då både hårdvara och mjuk-
vara i PET-tekniken har utvecklats 
och förbättrats, samt att nya spår- 
ämnen tagits fram.

PET-kameran ger en fysiologisk 
avbildning av patientens organ och 
vävnader vilken fusioneras med en 
anatomisk avbildning från CT-un-
dersökningen [2]. En liten mängd 
av ett radioaktivt spårämne injiceras 
intravenöst till patienten och ett 
sönderfall av spårämnet sker där små 
partiklar, positroner, skickas iväg. 
Positronerna kolliderar med elek- 
troner och fotoner bildas. Dessa 
kolliderar med detektorer i PET-
kameran och en bild genereras.

NY TEKNIK FÖR  
noggrannare  
diagnostik

Prostatacancer är en av de vanligast förekommande cancer-
sjukdomarna i världen och i Sverige den främst förekommande 
cancerrelaterade dödsorsaken bland män. I takt med att vi kan 
ställa allt tidigare diagnos och behandla sjukdomen mer effektivt 
överlever allt fler. Mimmi Bjöersdorff skriver om sin forskning på 
kombinationen av positronemissionstomografi och datortomografi 
vid prostatacancerdiagnostik. Förhoppningen är att den nya  
tekniken ska kunna upptäcka mindre cancermetastaser med 
större noggrannhet.
Text: Mimmi Bjöersdorff

D
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SKRIV OM DIN FORSKNING I LABORATORIET
IBL vill uppmärksamma och sprida forskning som bedrivs av biomedicinska analytiker.  
Vill du berätta om din avhandling eller ett intressant forskningsprojekt?

Via tidningen Laboratoriet når du alla IBL:s medlemmar samt många arbetsplatser och lärosäten.

Medlemmarna läser helst vetenskapliga texter
Enligt vår enkät bland yrkesverksamma medlemmar läser 95% av våra medlemmar tidningen  
Laboratoriet, och de allra flesta, 77%, svarar att de helst läser vetenskapliga artiklar.
 Hör av dig till laboratoriet@ibl-inst.se och berätta om vad du vill dela med dig av. 

Mimmi Bjöersdorff 
Legitimerad biomedicinsk 
analytiker, Klinisk fysiologi 
och nuklearmedicin, Skånes 
universitetssjukhus i Malmö
Doktorand vid medicinska 
fakulteten, Lunds universitet

ÖKAD DIAGNOSTISK NOGGRANNHET
Den nya och förbättrade hårdvaran 
bidrar till en ökad diagnostisk 
noggrannhet och att mindre struk- 
turer kan åskådliggöras. Mjukvaran 
som uppdaterats ger ökad kontrast 
mellan upptag och bakgrund i 
bilderna samtidigt som det brus som 
kan störa analysen är betydligt lägre 
än tidigare. Sammantaget bidrar 
detta till att mindre strukturer kan 
upptäckas i allt större utsträckning 
[3].

Resultatet med störst tyngd uti- 
från min forskning var att kolin, det 
radioaktiva spårämne som vanligast 
använts vid diagnostisering och 
stadieindelning av prostatacancer 
med PET-CT, inte är tillräckligt 
specifikt för prostatacancer [4, 5]. 
Kolin tas upp i prostatacancer- 
cellerna via en uppreglering av 
enzymet kolinkinas. Tyvärr tas det 
också upp vid andra förändringar 
än cancer i prostatan, samt även i 

Tvärsnittlig bild av patient med prostata- 
cancer. Pilen visar en metastaserad  
lymfkörtel. Bild A representerar PET,  
bild B CT och bild C fusionerad PET-CT.

Tvärsnittlig bild av patient med prostata- 
cancer. Pilen visar metastas i skelettet.  
Bild A representerar PET, bild B CT och 
bild C fusionerad PET-CT.

1. Regionala cancercentrum i samverkan. 
Nationellt vårdprogram för prostatacancer 
[National Prostate Cancer Care Program] 
[Internet] 2020; Available from: https://kun-
skapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/
prostatacancer/vardprogram/.

2. Cherry, S.R., Physics in Nuclear Medicine. 
2012, W B Saunders Company: Philadel-
phia, PA, USA.

3. Oddstig, J., et al., Comparison of conven-
tional and Si-photomultiplier-based PET 
systems for image quality and diagnostic 
performance. BMC Med Imaging, 2019. 
19(1): p. 81.

4. Puterman, C., et al., A retrospective study 
assessing the accuracy of 18F-fluorocho-
line PET/CT for primary staging of lymph 
node metastases in intermediate and high-
risk prostate cancer patients undergoing 
robotic-assisted laparoscopic prostatec-
tomy with extended lymph node dissection. 
Submitted.

5. Bjöersdorff, M., et al., Detection of lymph 
node metastases in patients with prostate 
cancer: Comparing conventional and digital 
18F-fluorocholine PET-CT using extended 
pelvic lymph node dissection as reference 
– a retrospective cohort study. Manuscript.

6. Giovacchini, G., et al., PET and PET/CT with 
radiolabeled choline in prostate cancer: a 
critical reappraisal of 20 years of clinical 
studies. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2017. 
44(10): p. 1751-1776.

7. Bouchelouche, K., B. Turkbey, and P.L. 
Choyke, PSMA PET and Radionuclide 
Therapy in Prostate Cancer. Semin Nucl 
Med, 2016. 46(6): p. 522-535.

andra vävnader. Detta gör att det 
är svårt att särskilja cancervävnad 
från frisk vävnad [6]. Trots PET-
teknikens utveckling och de möjlig- 
heter den ger att kunna upptäcka 
mindre metastaser så hindras 
diagnostisering av att spårämnet 
kolin inte är tillräckligt specifikt för 
enbart prostatacancer. Resultatet 
stöds av andra studier med liknande 
resultat varför spårämnet kolin i 
undersökningsmetoden numera 
bytts ut mot ett nytt radioaktivt 
spårämne. Prostataspecifikt mem-
branantigen-ligander (PSMA) är ett 
mer specifikt spårämne för prostata- 
cancer, eftersom en ökad mängd 
PSMA binds in vid cancer [7].

GLÄDJE OCH FÖRTVIVLAN
Vår förhoppning är att PSMA, till-
sammans med den nya PET-tekni-
ken, ska kunna lokalisera mindre 
metastaser med större noggrannhet 
och korrekthet. Då PSMA nyligen 

börjat användas kliniskt är det 
viktigt att förstå hur PSMA för- 
delar sig i kroppen och vilken strål- 
ningsbelastning kroppen utsätts 
för vid PSMA-PET-CT. Att bättre 
förstå detta är vad mina kollegor 
och jag arbetar med nu.

Att kunna se små saker kan ge 
glädje och tacksamhet, men kan 
även skapa oro och förtvivlan. Om 

min forskning kan bidra till att 
byta oro mot lättnad, det vill säga 
om det lilla upptäcks i tid, är 
mycket vunnet. Att få vara en del  
i forskningen kring att kunna 
detektera det allra minsta för att 
skapa lättnad och ett längre liv för 
människor är vad som driver mig i 
mitt arbete. För det är i det lilla 
som det stora kan skapas. 

❤
❤

A B C

Positronemissionstomografi kopplat 
till datortomografi (PET-CT)

A B C

❤
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INTERVJUVETENSKAPINTERVJU

aboratoriet har pratat med Ann-Marie Wennberg, 
professor och sjukhusdirektör för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg, men sedan drygt 
ett år också ordförande för det relativt nyinrättade 
Nationella vårdkompetensrådet. Rådet beskrivs 
på Socialstyrelsens webbplats som ett rådgivande 

samverkansforum mellan regioner, kommuner, 
lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskansleräm-
betet. Rådet som inrättats på uppdrag av regeringen, 
och består förutom Ann-Marie Wennberg av 13 
ledamöter, har varit igång sedan januari 2020 och i 
november publicerade de en pandemianalys. 

– I analysen tar vi upp att vården har kraftsamlat 
och mobiliserat för att möta behovet av bemanning av 
kritiska resurser inom vården. Och vi har bland annat 

explicit uttryckt behovet av biomedicinska analytiker. 
Trycket på yrkesgruppen har ju varit hög, bland annat 
för att öka testkapaciteten under pandemin. Och 
sedan ser ju jag som sjukhusdirektör för Sahlgrenska 
det stora behovet av biomedicinska analytiker inom 
många områden, säger Ann-Marie Wennberg.

REGIONALA VÅRDKOMPETENSRÅD
Bristen konstateras också i Socialstyrelsens årliga 
rapport ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på 
legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tand- 
vård – Nationella planeringsstödet 2021” som publi- 
cerades i slutet av februari och där 18 av 21 regioner 
bedömer att efterfrågan är större än tillgången på 

Vem tar hand om  

BRISTYRKET?
VIKTIGT UPPDRAG FÖR NATIONELLA VÅRDKOMPETENSRÅDET

Att det råder brist på biomedicinska analytiker och flera andra legitimationsyrken inom 
vården är ingen nyhet. Det har konstaterats flera gånger om, både av myndigheter 
och förstås inte minst av vårdpersonalen själva som ofta vittnar om hård belastning, 
kanske särskilt under det hårt pandemipräglade senaste året. Men sedan, när bristen 
är konstaterad, vad händer då?
Text: Marcus Rehnberg

biomedicinska analytiker. Men sedan, när bristen är 
konstaterad av alla inblandade, är den intressanta 
frågan vad det går att göra åt saken.

– Till att börja med är det viktigt att bristen påtalas, 
att frågan lyfts fram på bordet. Nu gör vi det, bland 
annat i vår pandemianalys. Sedan måste man börja 
bena i ”varför är det så?", och som jag förstår det så 
beror det på betydande pensionsavgångar men också 
på stora avhopp från utbildningen. Där måste läro- 
sätena fundera på hur de ska förbättra detta. Och på 
vilket sätt kan då vi i rådet bidra? En av våra uppgifter 
är att främja samverkan och föra dialog med berörda 
aktörer. Just det här med samverkan mellan lärosäten 
och sjukvårdens huvudmän, det är en sak som inte 
har varit helt perfekt, så där kan vi bidra.

Som ett första steg i en bättre samverkan mellan 
lärosäten och vårdens huvudmän har vårdkompetens-
rådet under hösten etablerat regionala vårdkompetens- 
råd inom varje sjukvårdsregion.

– Bara det nu att man sitter och kan prata med 
varandra i de här regionala vårdkompetensråden gör 
ju att man kan kavla upp ärmarna och ta sig an det 
hela. Och vad är det då som ligger på vem? Jo, läro- 
sätena måste ju titta på varför det sker så stora av- 
hopp och vad man kan göra för att avhjälpa det. En 

viktig sak vid stora avhopp, det sker ju även för andra 
yrkeskategorier, det är att jobba med intagningen  
och att jobba med själva utbildningen. Något som 
ofta påtalas är bristen på kliniska lärare med tillräcklig 
akademisk kompetens, det är en viktig sak. Sedan 
måste det här arbetet synliggöras, det är viktigt att 
marknadsföra det. Och det är viktigt att jobba med 
karriärvägar. Det är någonting som vi generellt ser, 
vikten av att ha karriärvägar.

VIKTEN AV KARRIÄRVÄGAR
Exakt hur, när och varför biomedicinska analytiker 
hamnade i läget att vara ett bristyrke med dokumen-
terat dålig löneutveckling (SACO:s livslönerapport 
från 2020 placerade biomedicinska analytikerutbild-
ningen som minst lönsam av 35 kartlagda utbildningar, 
jämfört med enbart gymnaiseutbildning) är förstås 
svårt att säga och rådets uppdrag är framför allt att 
kartlägga nuläget och föreslå vägar framåt. Ann-Marie 
Wennberg tar upp synliggörandet av yrket, att sjukvården 
står upp för behovet av biomedicinska analytiker och 
att det finns tydliga karriärvägar som viktiga faktorer 
för att motverka bristen.

L
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Nationella vårdkompetensrådet ska
• långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera 

kompetensförsörjningen av personal inom hälso- och sjukvården

• främja samverkan mellan berörda aktörer och säkerställa  
att samtliga aktörer har en gemensam bild av kompetens- 
försörjningsbehoven i vården

• tillgängliggöra sammanställningar av fakta- och kunskaps- 
underlag och utifrån dessa göra samlade bedömningar av 
kompetensförsörjningsbehoven, inklusive behovet av fram- 
tidens vårdkompetens

• lämna bedömningar till berörda aktörer och beslutsfattare  
i frågor som har betydelse för kompetensförsörjningen på 
lokal, regional och nationell nivå

• stödja och föra en dialog med verksamheterna på den sjuk-
vårdsregionala nivån.

• Rådets uppdrag ska inriktas på de professioner eller kompe-
tenser som kräver högskoleutbildning.

Information från Socialstyrelsens webbplats

– Jag återkommer till det här med att synliggöra och 
öka yrkets attraktionskraft. Och att sjukvården verk- 
ligen står upp för vikten av att ha just biomedicinska 
analytiker. Jag skulle vilja säga att förutom pandemin 
så ser man ju att mycket av det som händer inom sjuk- 
vården nu, precisionsmedicin till exempel, också 
pekar på vikten av biomedicinska analytiker. Skulle 
jag våga mig på en spaning så skulle jag vilja säga att 

VETENSKAPINTERVJU

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

SARS-CoV-2 Antigen Test

Fast. Accurate. Connected.

*Referensmetod cobas® SARS-CoV-2 Test på cobas® 6800 System. 

Copyright © 2020 LumiraDx UK LTD. Med ensamrätt, i hela världen. LumiraDx och flam-logotypen är varumärken som tillhör LumiraDx International LTD. 
Fullständiga uppgifter om dessa och andra registreringar som tillhör LumiraDx finns på lumiradx.com. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 
Produkten finns inte tillgänglig I alla länder eller regioner.  S-COM-ART-00687 R1 

LumiraDx SARS-CoV-2 Antigen Test tillhandahåller patientnära 
resultat med laboratoriestandard, på endast 12 min. Testet har 
97,6 % positiv överensstämmelse mot RT-PCR*.

Professor Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande för 
Nationella vårdkompetensrådet.

det är ett yrke på frammarsch. Och då kommer jag 
tillbaka till karriärvägar med tydliga steg, som du kan 
koppla lön till också. Det tycker jag är en mycket viktig 
sak. Och sedan att du kopplar på det akademiska också 
så att du kan bedriva forskning. Det är sådant vi (vård- 
kompetensrådet) kan gå in och ge rekommendationer 
om. Och att man måste verka för ett hållbart yrkesliv. 
För det är ju inte bara det att komma ut och få ett 
arbete, utan sedan ska du trivas, det ska finnas definie-
rade karriärvägar, så att du väljer att stanna kvar inom 
yrket.

En karriärväg som IBL och många yrkesverksamma 
och blivande biomedicinska analytiker hoppas på är 
en nationellt reglerad specialistutbildning som leder 
till definierade specialistroller (lokala specialisttjänster 
finns på flera håll idag). Ann-Marie Wennberg tror att 
behovet behöver uttryckas av sjukvårdsregionerna för 
att få bollen i rullning.

– Om sjukvården ser ett behov av det, vilket jag  
är övertygad om att man gör, då kan man sätta igång 
och arbeta för det. Jag ser ju att det kommer mer  
och mer det här med definierade karriärvägar. Både 
kliniska och akademiska.

KARTLÄGGNING AV FLÖDET PÅ GÅNG
Flera intressanta och konkreta saker är på gång från 
vårdkompetensrådet framöver, bland annat en kart-
läggning av flödet för biomedicinska analytiker.

– Just nu håller vi på och bearbetar pandemianalysen, 
och kommer att komma med konkreta förslag utifrån 
den. Det ligger i vårt uppdrag att vi ska främja dialog 
och samverkan, men också kartlägga och analysera och 
göra bedömningar av kompetensförsörjningsbehovet. 
En annan viktig uppgift är att sprida och kommuni-
cera våra bedömningar, bland annat via statistikflöden. 
Vi tittar till exempel på flödesscheman för olika yrkes- 
grupper. Vi har nyligen tittat på läkare men nu är det 
biomedicinska analytiker som lyfts fram som en extra 
angelägen yrkesgrupp utifrån lärdomarna från pande-
min. Då följer vi hela vägen från att man går in i en 
utbildning, hur det fungerar under utbildningen  
och sedan vidare ut i yrkeslivet, tittar på var det  
finns flaskhalsar och andra saker som påverkar. Då  
får vi det väldigt specifikt påtalat hur det ser ut, och 
det är också ett sätt att sätta ljuset på en yrkesgrupp. 
Det ska vi göra under våren.
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tt det råder en extremt 
stor brist på läkare, sjuk- 
sköterskor och barnmorskor 
inom den svenska hälso- 
och sjukvården är det  
nog ingen som har missat, 
oavsett om man själv till- 

hör branschen eller inte. Men hur 
många utomstående vet om att 
denna personalbrist i allra högsta 
grad även innefattar biomedicinska 
analytiker? Den nyligen publice-
rade rapporten ”Bedömning av till- 
gång och efterfrågan på legitimerad 
personal i hälso- och sjukvård samt 
tandvård” kastar nytt ljus på detta 
problem. I rapporten bedömer 
Socialstyrelsen att 18 av 21 regioner 
har en högre efterfrågan än tillgång 
på biomedicinska analytiker. Med 
vårdens framtid i åtanke är detta 
en väldigt skrämmande verklighet, 
men tyvärr ingen nyhet för varken 
anställda, nyexaminerade eller oss 
studenter. 

I samband med den rådande 
pandemin och all den uppmärk-
samhet som biomedicinska ana- 
lytiker fått under det senaste året, 
har antalet sökande till utbildningen 
ökat markant jämfört med året 
innan. Detta kan, vid första anblick, 

låta som en perfekt lösning på 
personalbristen – om man bara 
utbildar fler så blir allt okej. 
Spontant tycker jag det låter som 
en alldeles för simpel lösning på 
ett komplicerat problem, vilket 
också påpekas i Socialstyrelsens 
rapport. Självklart är det en del  
av hela processen, men det krävs 
mycket mer än bara det. För att 
minska bristen på biomedicinska 
analytiker inom regionerna krävs 
åtgärder som lockar tillbaka den 
legitimerade personalen som valt att 
jobba inom den privata sektorn. 
Hur gör man det då? Om man för- 
söker sätta sig in i varför så många 
i slutändan väljer en privat anställ-
ning över en regional sådan blir en 
av de första tankarna att det handlar 
om lönen. En regional löneutveck-
ling som motsvarar nästan ingen-
ting i relation till den ekonomiska 
inflationen är ju inte särskilt lock- 
ande, eller hur? Efter att ha slitit sig 
igenom en stenhård och utmanande 
utbildning, och efter att ha samlat 
erfarenhet till höger och vänster 
känner man att man förtjänar mer. 
Och det gör man verkligen. 

Samtidigt som man vill locka 
tillbaka privatanställd personal, 

måste det även göras ytterligare 
satsningar för att behålla den 
personal och dra nytta av den 
kompetens som redan finns inom 
den regionala sektorn. Det görs 
enorma satsningar på kompetens-
utveckling för sjuksköterskor och 
barnmorskor, men inte en enda 
tanke ägnas åt biomedicinska 
analytiker. Att främja den kompe-
tens som finns på arbetsplatsen 
handlar dock inte endast om vidare- 
utbildning av personal, utan kan 
också innefatta andra aspekter  
som exempelvis tillämpning av  
nya arbetssätt. Hela vårt samhälle 
håller, sakta men säkert, på att 
digitaliseras och sjukvården är 
inget undantag. I takt med detta 
förändras många arbetsplatsers 
tekniska kompetensbehov. Det är 
lätt att arbetsgivarna ser den nya 
generationen som generellt mer 
teknisk och därför kapabel till att 
själv ta hand om automatiseringen, 
men det är viktigt att alla medar-
betare engageras i utvecklingen. 
Inte bara för att öka delaktigheten 
i personalstyrkan, men även för  
att behålla en god arbetsmiljö där 
medarbetarna är villiga att dela 
med sig av sin kunskap. Även om 

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

Viktigt att satsa på  
            befintlig personal
– ATT UTBILDA FLER ÄR INTE HELA LÖSNINGEN PÅ BRISTEN
Text: Magda Niewolik

biomedicinsk analytikerutbild-
ningen ger behövlig teoretisk och 
praktisk kunskap, lär man sig inte 
på riktigt förrän man kommit ut  
i arbetslivet. Därför behövs alla, 
nyexaminerade som rutinerade, 
eftersom en god kompetensförsörj-
ning handlar både om att rekrytera 
ny personal och att på bästa sätt 
använda befintlig kompetens.

Inom vissa regioner har man för- 
sökt lösa bristen på biomedicinska 
analytiker genom att göra om 
tjänster och istället anställa andra, 
liknande, yrkesgrupper. Detta är 
något som vid första ögonkastet inte 
känns alltför allvarligt, men som i 
själva verket är ett problem. Att se 
andra yrkeskategorier utföra arbets- 
uppgifter som påstås kräva en legi- 
timation känns väldigt nedslående 
för vilken biomedicinsk analytiker 

som helst, men ännu mer för stu- 
denter som snart ska ut i arbetslivet. 
Dels underminerar det yrkets 
attraktivitet, och dels motkämpar 
det försöken att rekrytera nya 
biomedicinska analytiker.

Alla dessa argument och tankar 
har man hört förut, och säkert mer 
än en gång. Och jag vet, ibland 
kan det kännas lite hopplöst. Men 
med allt detta i åtanke, vill jag 
ändå påpeka hur viktigt det är att 
vi studenter och nyexaminerade 
ställer krav när vi ska ut i arbetsli-
vet. Vi måste alla hjälpas åt och 
kämpa för att biomedicinsk 
analytiker ska bli en yrkesgrupp 
som syns. En yrkesgrupp som är 
högt värderad. En yrkesgrupp som 
prioriteras. Både för vår egen skull, 
men också för framtiden och de 
som kommer efter oss.

”Att se andra  yrkeskategorier utföra arbets- uppgifter som påstås kräva en legitimation känns väldigt  nedslående för studenter som  snart ska ut i arbetslivet”

Copyright © 2021 LumiraDx UK LTD. All rights reserved worldwide. LumiraDx and Flame logo are protected trademarks of LumiraDx International LTD.  
Full details of these and other registrations of LumiraDx can be found at lumiradx.com/IP. All other trademarks are the property of their respective owners. S-COM-ART-00582 R1

Fast. Accurate. Connected. 

LumiraDx D-Dimer Test

Exakta och noggranna 
resultat från ett 
kapillärblodprov på  
bara 6 minuter

A
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VETENSKAPNÄTVERK

KOMMANDE NÄTVERKSTRÄFFAR
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.

NÄTVERKET FÖR CHEFER
Digital nätverksträff
Onsdag 21 april

Nätverksansvariga
Maysae Quttineh och  
Tanja Wijkmark

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

Nätverksansvarig
Jorge Hernandez

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

Nätverksansvariga  
Jorge Hernandez och 
Maysae Quttineh

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

*In development

ADD FUSIONPANTHER® ADD PLUS ADD LINK ADD TRAX*

Diagnostic Solutions   |   Hologic.com   |   NordicINQ@hologic.com
ADS-02819-NOR-EN Rev 001 © 2019 Hologic, Inc. All rights reserved. Hologic, The Science of Sure, Panther, Panther, Panther Fusion, Panther Link, Panther Plus, Panther Trax and associated logos are trademarks and/
or registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. This information is intended for medical 
professionals and is not intended as a product solicitation or promotion where such activities are prohibited. Because Hologic materials are distributed through websites, podcasts and tradeshows, it is not always possible 
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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UTMÄRKELSERVETENSKAPUTMÄRKELSER

JESSICA ÖGREN, GRATTIS TILL  
UTMÄRKELSEN ÅRETS  
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2020!
Tack! Jätteroligt, verkligen! Det 
känns alltid roligt att bli uppskattad, 
och just av mina fantastiska 
kollegor känns extra bra.

KOM DET SOM EN ÖVERRASKNING?
– Det gjorde det verkligen, det 
finns så många som gör ett så bra 
jobb och särskilt under 2020 när 
allt handlat om corona och allt  
vad det inneburit för alla i vården, 
även oss biomedicinska analytiker.

NOMINERINGEN ÅTERKOMMER 
FLERA GÅNGER TILL DITT  
ENGAGEMANG FÖR PARASITOLOGI, 
HUR BÖRJADE DET?
– Jag gick på gymnasiet och hade 
en fantastiskt bra lärare i biologi. 
Vi skulle välja extrakurser till 
individuellt val 
och han hade en 
kurs som hette 
Internationell 
hälsa. Jag valde 
den egentligen 
bara för att det 
var han som hade 
den, och hade inte koll på vad  
kursen skulle innehålla. Kursen 
handlade till största delen om 
parasiter. Läraren hade en otrolig 
förmåga att berätta om parasiterna, 

deras komplicerade och förunder-
liga livscyklar, om sjukdomarna de 
orsakar och vad man kan göra åt 
dem. En ny värld öppnades för 
mig, jag blev helt fast och kände 
att det här måste jag ägna mig åt.  
I kursen ingick ett studiebesök på 
labbet i Malmö, vi satt i ett rum 
med mikroskop och hade ”rond” 

där vi gick 
igenom  
avdelningens 
patienter. Först 
långt senare 
förstod jag att 
det inte var en 
riktig rond utan 

bara på låtsas. Vi fick en patient 
beskriven för oss med symptom, 
vart de kom ifrån, vad de gjort, 
och sedan tittade vi på prov. Jag 
hittade en Trypanosoma brucei – 

ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER

Brinner för parasiter
Jessica Ögren, biomedicinsk analytiker på mikrobiologen i Jönköping är Årets biomedicinska 
analytiker 2020. Hon har brunnit för parasitologi sedan gymnasiet tack vare en fantastisk 
biologilärare, och driver idag utveckling inom ämnet genom bland annat ett nationellt nätverk 
och via föreläsningar. Hon nominerades av sina kollegor för både sitt engagemang i parasito-
logi, sin nyfikenhet och sin förmåga att inkludera och dela med sig.

Text: Marcus Rehnberg 

som orsakar afrikansk sömnsjuka. 
Den tillfredsställelsen, att hitta  
vad patienten var sjuk av, avgjorde 
mitt yrkesval. Jag ville jobba med 
diagnostik. Jag kommer än idag 
ihåg känslan av att se den, förstå 
vad det var och inse att det var den 
som gav symptomen och att man 
nu kunde behandla patienten. Det 
är ett riktigt kul jobb, jag blandar 
mikroskopi – det är min största 
passion, jag älskar att se parasiterna, 
man blir överraskad och det är så 
tydligt och konkret – med mole-
kylärbiologi som är en fascinerade 
teknik och som ställer helt andra 
krav på mig som biomedicinsk 
analytiker och är ett nödvändigt 
och fantastiskt komplement till 
mikroskopi. Jag har aldrig eller i 
alla fall väldigt sällan tråkigt på 
jobbet.

ORDET PARASIT HAR NOG EN 
GANSKA NEGATIV KLANG FÖR  
DE FLESTA, MEN KANSKE INTE  
FÖR DIG?
– Nej, det har det faktiskt inte, jag 
gillar såklart inte alla sjukdomar 
men grejen med parasiter är ju att 
de egentligen inte borde kunna 
finnas, de kan ju inte överleva 
själva. Men genom hela evolutionen 
har de klarat sig, det är coolt!

KAN DU BERÄTTA NÅGONTING  
SOM ALLA BORDE KÄNNA TILL  
OM PARASITER?
– Svårt, det är mycket jag önskar  
att folk visste. Men om det är alla 
som ska veta så vill jag säga att 
man inte kan få mask i magen av 
att äta gul snö.

NOMINERINGEN TAR OCKSÅ  
UPP DIN STÄNDIGT ÖPPNA DÖRR 
OCH ATT ALLA ÄR VÄLKOMNA. 
SÅDANT KOMMER INTE NATURLIGT 
FÖR ALLA.
– Jag ser mig själv som privilegierad. 
Jag får ägna den allra största delen 
av mitt arbetsliv åt parasitologi 
och jag har lärt mig mycket, både 
rent tekniska saker inom både 
mikroskopi och PCR, men också 
om parasiter. Eftersom jag är en  
 av väldigt få som ägnar mig åt 
detta på heltid vill jag gärna dela 
med mig av så mycket jag bara 
kan. Det låter kanske fånigt men 
kunskap blir ju så mycket mer 
värd om fler har den, så det är 
viktigt för mig att dela med mig, 
att alltid försöka svara på frågor så 
gott jag kan och att försöka få fler 
intresserade av detta fantastiskt 
roliga ämne.

NOMINERINGEN
”Vi vill nominera vår kollega  
Jessica Ögren till Årets  
biomedicinska analytiker.

Jessica brinner för parasitologi 
och arbetar för att metodiken ska 
kvalitetssäkras och kunskapsnivån 
ska höjas i Sverige. Hon forskar 
också inom parasitologi och metod-
förbättringar.

 Jessica är bedömare på Swedac 
i ett led att hjälpa och vara aktiv för 
andra att kvalitetssäkra metodiken. 
Jessica är en ambassadör för att 
sprida kunskap om symtom för att 
vi redan på kliniknivå ska tänka på 
möjlighet av parasiter. För att öka 
kunskaper på ett nationellt plan har 
hon utvecklat ett parasitnätverk, 
deltar i Svenska Läkaresällskapets-
Referensgrupp för Parasitologi samt 
är en omtyckt föreläsare.

Som person har hon alltid en 
öppen dörr och oavsett vem du är, 
student, Biomedicinsk analytiker,  
eller läkare så är du välkommen in 
och få lära dig mer. Detta förhåll-
ningssätt har lett till att Jessica ofta 
handleder olika yrkeskategorier.

Jessica är en omtyckt kollega, 
hon finns på plats och hjälper alltid 
till där hon kan. Jessica ställer upp 
för alla. Hon drivs av nyfikenhet och 
har genom åren fått en gedigen 
kunskapsbas inom vårt kompetens-
område.

Hennes drivkraft har gett vårt 
parasitlaboratorium ett högt 
renommé och sedan några år 
tillbaka är Jönköping tillsammans 
med Karolinska och Folkhälsomyn-
digheten referenslaboratorium inom 
parasitologi.”

Nominerande kollegor:  
Peter Sigfridson; Maud Eiserman; 
Katarina Gustafsson; Mimmi Blad 
och Anette Nilsson Bowers

Jessica Ögren gratuleras  
till utmärkelsen Årets biomedi-
cinska analytiker 2020 av IBL:s 

ordförande Maysae Quttineh

”Den tillfredsställelsen,  
att hitta vad patienten var sjuk av,  

avgjorde mitt yrkesval.”
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PIA GABRIELSSON, GRATTIS TILL 
UTMÄRKELSEN ÅRETS STUDENT-
HANDLEDARE 2020!
– Stort tack! Det var verkligen en 
glad överraskning, jag hade ingen 
aning om att jag var nominerad. 
När jag blev kontaktad av IBL:s 
ordförande Maysae Quttineh för 
ett digitalt möte funderade jag på 
vad det kunde gälla? Att det var 
för det här var helt otippat.

NOMINERINGEN TAR UPP ENTUSIASM 
OCH VÄLDIGT NÖJDA STUDENTER. 
VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED  
BRA HANDLEDNING?
– Jag blir jätteglad att det just är 
entusiasm som nämns. Jag försöker 
verkligen att ta uppdraget med 
entusiasm, vårt jobb är ju så roligt 
och att förmedla det till studen-
terna och att se dem växa i sin  
roll och förankra sina teoretiska 
kunskaper i praktiken är fantas-

tiskt givande. Bra handledning ger 
trygga studenter som vågar prova, 
ställa frågor och ifrågasätta. Vilket 
i sin tur leder till kunniga framtida 
kollegor vars kompetens tryggar 
patientsäkerheten och bidrar till 
utveckling av vårt yrke. Samtidigt 
som en handledares viktigaste roll 
är att stödja och ge förutsättningar 
till studenten att utvecklas profes-
sionellt är det lika viktigt att kunna 
ta det svåra samtalet om en 
student inte når upp till målen.

OCH VAD ÄR DET VIKTIGASTE  
FÖR ATT KUNNA ERBJUDA BRA 
HANDLEDNING?
– Planering och förberedelse är A 
och O. Naturligtvis är praktiska 
förutsättningar som tid och ut- 
rymme också viktiga. Samtidigt 
förundras jag över att det fort- 
farande finns arbetsplatser där 
studenter behöver känna sig i vägen 
och inte bemöts med respekt, alla 

medarbetare har ett personligt 
ansvar oavsett yttre förutsättningar 
på arbetsplatsen. Studenterna är 
våra kollegor under den tid de är 
på VFU, och förhoppningsvis våra 
framtida arbetskamrater. Det gör 
mig ledsen att deras kunskap och 
nyfikenhet inte tas tillvara. Verk-
samheter får inte se VFU-perioderna 
som en börda på en redan ansträngd 
vardag, utan bör fokusera på möjlig- 
heterna i att få utvecklas tillsammans 
med studenterna. Studenterna 
bidrar mycket till arbetsgruppen 
och utvecklingen om man tillåter 
och vågar det. Som handledare får 
man inte heller vara rädd för att 
inte ha svar på alla frågor, det är ju 
genom dialog med studenter och 
kollegor man själv ges möjlighet 
att utvecklas i sin profession.

HUR HAR DIN HANDLEDARKARRIÄR 
SETT UT?
– När jag hade arbetat på patolog- 

ÅRETS STUDENTHANDLEDARE
ser hellre lösningar än problem

Pia Gabrielsson har i flera år verkat som huvudhandledare för laboratoriemedicin 
vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, där hon jobbat på klinisk patologi sedan  
slutet av 90-talet. Nomineringen är sprungen ur ett mångårigt och uppskattat  

samarbete mellan arbetsplats och lärosäte.
Text: Marcus Rehnberg

labb i några år gick avdelningens 
handledare i pension. Jag fick då 
frågan om jag ville ta över uppdraget. 
Jag hade redan varit delaktig som 
handledare och tyckte det var kul. 
Jag kände att det var ett fantastiskt 
tillfälle och en personlig utmaning 
som jag gärna tog mig an. Då hade 
jag ännu inga akademiska meriter 
inom handledning men när jag efter 
ytterligare något år i yrket ville 
vidareutbilda mig passade jag på att 
även läsa 15 poäng handledning, 
vilket därmed ingår i min master-
examen. Vidareutbildningen samt 
de pedagogiska ämnena jag läste 
ledde till att jag även fick upp- 
draget som huvudhandledare  
för laboratoriemedicin på Södra 
Älvsborgs sjukhus.

VAD MINNS DU SJÄLV FRÅN VFU OCH 
DEN HANDLEDNING DU FICK?
– Jag minns nervositeten första dagen 
men framför allt min förväntan och 

känslan att äntligen få göra det på 
riktigt. Jag mötte många fantastiska 
biomedicinska analytiker och hade 
flera bra handledare som blev 
yrkesförebilder. Speciellt en av 
mina handledare såg jag upp till 
väldigt mycket. Hon var så kunnig 
och inspirerande samtidigt som 
det var självklart för henne att jag 
fick ta plats, hon gav mig utrymme 
och trygghet i att det jag kunde 
faktiskt var viktigt och mina 
kunskaper togs tillvara. Jag minns 
också givande reflektionssamtal 
om etiska dilemman och hur man 
hanterar sina egna känslor i svåra 
situationer med patientprover. Ett 
annat starkt minne från min VFU 
är möten med alla de som jobbat 
länge i yrket och snart skulle gå i 
pension, de var alla så positiva och sa 
att de valt rätt yrke och att de 
skulle välja samma igen om de fick 
chansen. Det gjorde stort intryck 
på mig.

”Studenterna bidrar mycket till 
arbetsgruppen och utvecklingen 
om man tillåter och vågar det.”

UTMÄRKELSER

NOMINERINGEN
”Jag önskar nominera Pia för att upp-
märksamma det mycket goda samarbete 
vi haft under flera år mellan biomedicin-
ska analytikerprogrammet i Göteborg och 
Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS i Borås.
Pia arbetar på klinisk patologi i Borås. 
Hon har under flera år fungerat som 
huvudhandledare för hela laboratorie-
medicin vid SÄS i Borås men kommer 
avsluta detta uppdrag i årsskiftet. Pia 
är även studenthandledare inom sin 
egen verksamhet klinisk patologi. Pia är 
en mycket uppskattad handledare som 
engagerat sig i sitt uppdrag med stor 
entusiasm. Studenter med placering i 
Borås brukar alltid vara mycket nöjda. 
Dessutom har Pia vid flera tillfällen tagit 
emot inresande studenter via Erasmus-
utbyten och dessa studenter brukar alltid 
återkomma till hur mycket de uppskattat 
placeringen. VFU-perioderna är alltid 
välplanerade och säkerställer att studen-
terna når lärandemålen. De får en väldigt 
god introduktion till sitt kommande yrke. 
Att Pia alltid är glad och positiv gör inte 
saken sämre. Hon ser hellre lösningar än 
problem, vilket underlättar otroligt när 
saker inte alltid blir som det är tänkt.”

Pia Gabrielsson nominerades av Camilla Hesse, 
programansvarig för biomedicinska analytikerpro-
grammet vid Göteborgs Universitet.
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en 3 mars sändes Uppdrag 
granskning med rubriken 
”Håll käften och lyd” i SVT. 
Programmet handlade om 
vad som kan hända anställda 
som vågar larma om miss- 

förhållanden och kritisera sina 
chefer öppet. Ett av fallen rör en 
medicinsk sekreterare i Skellefteå 
som hade skrivit en insändare i 
lokaltidningen och påtalat brister 
på sin arbetsplats, kopplat till 
coronahanteringen. Hon blev 
inkallad till sin chef, utsatt för 
trakasserier innan hennes fackför-
bund kopplades in och så små-
ningom fick hon skadestånd av 
regionen. Yttrandefrihetsexpert 
kommenterade i programmet att 
man inte får vidta någon som helst 
åtgärd mot någon som använt sin 
yttrande- och meddelarfrihet så 
som den medicinska sekreteraren 
gjort genom insändaren.

I ett demokratiskt samhälle ska 
offentligt finansierad verksamhet 
kunna debatteras och granskas. I 
legitimationsyrken har man som 
anställd en skyldighet att larma 
om missförhållanden. Man har 
som offentliganställd en grund-
lagsskyddad rättighet genom den 
så kallade meddelarfriheten att gå 
till medier med uppgifter om 
missförhållanden på arbetsplatsen. 
Offentliganställda och anställda 
inom privat verksamhet inom 

vård, skola och omsorg som är 
offentligt finansierad omfattas av 
meddelarskydd. Arbetsgivaren får 
inte efterforska vem som tagit 
kontakt med media eller bestraffa 
den som har gjort det, det kallas 
repressalieförbud.

ÖKAD RÄDSLA FÖR ATT PÅTALA 
MISSFÖRHÅLLANDEN
Uppdrag granskning har skickat ut 
en enkät till fackförbund inom 
LO, TCO och SACO. Av de 35 
som svarat på enkäten säger åtta 
förbund att rädslan för att påtala 
missförhållanden har ökat de senaste 
åren. Man vågar inte riktigt och 
detta skapar en tystnadskultur. Sex 
av fackförbunden uppger att det 
skett en ökning av antalet med-
lemmar som utsatts för repressalier 
som bestraffning, uppsägning eller 
omplacering när de påtalat miss-
förhållanden.

Arbetsmarknadsminister Eva 
Nordmark har i en intervju sagt 
att regeringen vill stärka skyddet 
för visselblåsare och kommer att 
presentera ett förslag på en ny lag 
innan sommaren.

Så hur ser det ut på biomedicinska 
analytikers arbetsplatser? Påtalar 
man missförhållanden så som man 
är skyldig att göra som legitimerad 
offentliganställd eller råder tyst-
nadskultur? Även i vår yrkesetiska 
kod påtalas vikten av att ingripa: 

”Den biomedicinska analytikern 
ingriper om missförhållanden i 
vården/verksamheten äventyrar 
människors hälsa eller miljö".

BIOMEDICINSK ANALYTIKER  
ELLER ”MOTSVARANDE”
Biomedicinska analytikers utbild-
ning är anpassad för att motsvara 
kraven på specifik kunskap inom 
biomedicinsk laboratorieveten-
skap. Utbildningen ger rätt för- 
utsättningar för att utveckla ett 
vetenskapligt tänkande så att 
information kan hanteras och 
värderas. Det ger en bra plattform 
med kritiskt förhållningssätt, 
hantering av källkritik, riskmed- 
vetenhet och bedömningar och 
beslut som efter utbildningen  
tas mer övervägt. Legitimerade 
yrkesutövare har ett ansvar att 
utveckla vården och påtala risker, 
till exempel om arbetsuppgifter 
utförs med bristande kunskap  
och kompetens.  

Från många biomedicinska 
analytiker har det under många  
år hörts en oro när arbetsgivare 
anställer andra yrkeskategorier till 
de kliniska laboratorierna. Dessa 
andra eller ”motsvarande” som de 
ofta kallas i jobbannonser kan 
utgöras av andra naturvetenskap-
liga högskoleutbildningar, andra 
legitimationsyrken eller under- 
sköterskor.

Håller vi käft och lyder?
Text: Anne Lindgren

D
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RAPPORTER PÅ ÄMNET
Riskerna med brist på rätt personal 
har tagits upp i flera myndighets-
rapporter de senaste åren:

“Vad har IVO sett 2019? Iakttagelser 
och slutsatser om vårdens och 
omsorgens brister för verksamhetsåret“ 

Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) ger ut en årlig rapport “Vad 
har IVO sett 2019? Iakttagelser och 
slutsatser om vårdens och omsorgens 
brister för verksamhetsåret“. IVO 
vill betona hur viktigt det är att 
verksamheterna långsiktigt ser till 
att de har tillräckligt med personal 
som har nödvändig kompetens,  
så att patientsäkerheten inte hotas. 
Ett tydligt exempel som ges är 
arbetet inom blodverksamheten. 
Flera arbetsuppgifter som ingår i 
en blodverksamhet ställer specifika 
krav på kunskap och kompetens 
hos den som utför dem. En bio- 
medicinsk analytiker har denna 
kunskap och kompetens. Ibland 
används kompetensväxling mellan 
olika yrkeskategorier för att täcka 
behov i verksamheten. När verk-
samheterna gör detta måste de noga 
överväga konsekvenserna och risk- 
erna. När biomedicinska analytiker 
ersätts med exempelvis sjuksköter-
skor minskar därför möjligheterna 
till arbetsrotation för dem som är 
biomedicinska analytiker. Verksam- 
heten riskerar därför att bli mindre 
flexibel och mer sårbar. 

I vårt arbete möter vi ständigt situationer som kräver ett ställ-
ningstagande. Vi väger in kunskaper (vetenskap) och vetskaper 
(beprövad erfarenhet) inom loppet av sekunder. Det sitter i 
ryggmärgen. Vad vi inte tänker på är att många av de ställnings-
taganden vi gör också innehåller ett praktiskt och faktiskt 
handlande utifrån vår moral. Det är när vi börjar fundera över 
dessa handlingar och motiven för dem som vi börjar reflektera 
etiskt. 

Etisk reflektion handlar om att ta ställning till olika värden 
och intressen som står i konflikt till varandra – så kallade etiska 
dilemman. 

Här beskriver vi situationer du kan stöta på som biomedicinsk 
analytiker och som kan vara värda att reflektera över på egen 
hand eller tillsammans med kollegor.

LÅT OSS TALA OM ETIK

IBL:s etiska kommitté arbetar med att medvetandegöra etiska 
frågor i det dagliga laboratoriearbetet genom föreläsningar och 
workshops på IBL:s kurser och konferenser samt i tidningen 
Laboratoriet. Kommittén bevakar den etiska debatten samt 
agerar som stöd för IBL:s medlemmar i etiska frågor. IBL och 
Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial för 
biomedicinska analytiker för att uppmuntra diskussion och 
reflektion om etik i vardagen.

ETISKA KOMMITTÉN BESTÅR AV

Foto: Lasse Bengtsson

JENNIFER  
ARNQVIST 
leg. biomedicinsk 
analytiker, styrelse-
ledamot IBL

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

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

ULRIKA JOHANSSON
leg. biomedicinsk 
analytiker med 
specialistfunktion

Vad innebär yttrandefrihet för 
vårdpersonal?
I korthet innebär yttrandefrihet att varje 
medborgare har yttrandefrihet gentemot det 
allmänna (2 kap. 1 § regeringsformen). Med 
det allmänna avses till exempel stat, kommun 
och landsting.

LOJALITETSPLIKT
Bestämmelsen om yttrandefrihet gäller inte 
för privat verksamhet. Däremot har det den  
1 juli 2017 införts meddelarskydd (efterforsk-
ning- och repressalieförbud) för anställda i 
offentligt finansierad privat utförd vård, skola 
och omsorg. 

MEDDELARFRIHET
Alla har rätt att lämna uppgifter för offentlig-
görande i media. Detta kallas meddelarfri-
het. Meddelarfriheten gäller inte för vissa 
sekretessbelagda uppgifter som till exempel 
avser vårdtagares hälsotillstånd och annan 
personlig information.

KÄLLSKYDD
Alla har rätt att vara anonyma när de kontaktar 
media. Det är inte tillåtet för media att lämna 
ut namnen på någon som lämnat information. 
Detta kallas källskydd.

EFTERFORSKNINGS- OCH  
REPRESSALIEFÖRBUD
Inom offentlig verksamhet och offentligt 
finansierad privat vård, skola och omsorg får 
arbetsgivaren inte försöka ta reda på vem 
som lämnat en uppgift till media. Detta kallas 
efterforskningsförbud. Arbetsgivare inom 
dessa verksamheter får inte heller bestraffa 
den som lämnat uppgifter till media. Detta 
kallas repressalieförbud.

Information från Vårdförbundets webbplats.

Socialstyrelsens “Kompetensförsörjning 
och patientsäkerhet” 2018  
Socialstyrelsen skriver i sin årliga 
rapport “Kompetensförsörjning 
och patientsäkerhet” 2018 om 
vikten av rätt kompetens. De 
menar att brist på kompetens är 
mer riskfyllt än personalbrist och 
att en högre utbildningsnivå, 
längre yrkeserfarenhet och närvaro 
av specialistkompetens förbättrar 
patientsäkerheten. Socialstyrelsen 
belyser vikten av tillgången på 
hälso- och sjukvårdspersonal med 
rätt kompetens då detta är en för- 
utsättning för en säker vård. Det är 
vårdgivarens ansvar att den personal 
som behövs för att en god vård ska 
kunna ges finns (5 kap. 2 § hälso- 
och sjukvårdslagen [2017:30]). Otill- 
räcklig bemanning och kompetens 
påverkar patientsäkerheten genom 
komplexa orsakssamband. Beroende 
på hur brister i bemanning och 
kompetens hanteras kan negativa 
konsekvenser uppstå som i sin tur 
kan leda till patientsäkerhetsrisker. 
Flera risker i kombination förstärker 
ofta varandra. Fel eller otillräcklig 
kompetens uppfattas som en allvar-
ligare risk, jämfört med bristande 
bemanning och dålig arbetsmiljö.

LEGITIMATIONEN KOMMER  
MED ETT ANSVAR
Socialstyrelsen återkommer också 
gång på gång i rapporten till att 
brist i kompetens ger minskad 

förmåga att förstå situationer och 
göra korrekta bedömningar och att 
brist i kompetens betyder att 
arbete kan ta längre tid och att 
tidsbrist därför kan uppstå. Med 
tidsbrist ökar risken att prioritera 
fel saker när det är mycket att 
göra. Personal med högre utbild-
ningsnivå och längre yrkeserfarenhet 
ger bättre patientsäkerhet. Ökad 
andel av personal med lägre 
kompetens i sjukhusvård ökar 
antalet tillbud och avvikelser.   

Så utifrån vår legitimation har vi 
ett samhällsansvar och särskilt an- 
svar att bidra till att hög patient- 
säkerhet upprätthålls, vilket också 
anges i vår yrkesetiska kod. Brist 
på biomedicinska analytiker anges 
som skäl av arbetsgivare vid rekry- 
tering av annan kompetens till de 
kliniska laboratorierna. Många 
gånger har de ”motsvarande” en bra 
kompetens, men de har inte den 
rätta kompetensen för kliniska 
laboratorier och hela den analytiska 
processen. Det ska finnas en pati- 
entsäkerhetskultur så att man kan 
prata öppet om hur verksamheter-
na fungerar och kunna lyfta risker 
och brister i verksamheten utan att 
det uppfattas som något negativt. 
Men enligt den enkät Uppdrag 
granskning utfört förefaller rädsla 
för att påtala missförhållanden ha 
ökat de senaste åren. 

ETIK ETIK

Så hur ligger det till på våra arbets-
platser? Påtalar vi missförhållanden 

eller råder tysthetskultur?
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NYTT FRÅN SEKTIONERNA – SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI

BREV FRÅN SEKTIONSORDFÖRANDEN

Tack och på återseende
Det har blivit dags för mig att summera mina fem år som ordförande i sektionen för klinisk 

fysiologi. Inledningsvis kan jag konstatera att åren verkligen gått fort. Sektionens syfte har varit  

att samordna och utbyta kunskap och erfarenheter bland kollegor inom vårt område, samt erbjuda 

kompetensutveckling genom kurser. Stor vikt har lagts vid att lyfta och arbeta med aktuella frågor 

som rör och intresserar oss inom klinisk fysiologi, nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi.  

Vi har även kommit med tips på klinfys-innehåll till Diagnostikforum och Laboratoriet vilket 

bland annat har resulterat i att kollegor berättat om sin forskning. Det är fantastiskt att så mycket 

viktig forskning bedrivs av oss biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi. Forskning som 

verkligen innebär nytta för våra patienter när det kommer till diagnostisering, utredning,  

behandling och metodutveckling, för att ge några exempel. 

LÄRORIKT OCH ENGAGERANDE

Arbetet i sektionen har varit mycket lärorikt och engagerande och jag har haft förmånen att dela 

det med trevliga kollegor runt om i landet. Min förhoppning är att de som tar över stafettpinnen 

efter årsmötet fortsätter detta viktiga arbete med nya idéer och driv och jag ser verkligen fram 

emot ett givande samarbete framöver.

Om ni inte redan följer Svensk Förening för Klinisk Fysiologis Instagramkonto så kan jag varmt 

rekommendera detta. De senaste veckorna har man kunnat följa med på en spännande resa bland 

olika klinisk fysiologiska verksamheter runt om i landet. Personligen tycker jag det är oerhört 

inspirerande att ta del av andras verksamheter och arbete. Det är också glädjande att se att arbets-

platser runt om i landet har infört specialisttjänster, vilket är ett bevis på att vår kunskap och 

kompetens används fullt ut och bidrar till en välfungerande och attraktiv arbetsplats. Att få mer 

avancerade arbetsuppgifter och större ansvar gör att vi växer i vår yrkesroll. Ni får gärna dela med 

er av era erfarenheter och tankar kring dessa specialisttjänster, kanske genom att skriva ett reportage  

i Laboratoriet och berätta mer om just er arbetsplats?

NUKLEARKURS I HÖST

Genom att vi gemensamt fortsätter att inspirera och lyfta goda exempel inom forskning, metodut-

veckling och kliniskt arbete är jag övertygad om att fler kommer få upp ögonen för vår livsviktiga 

profession och välja att utbilda sig till biomedicinsk analytiker. Karriär- och utvecklingsmöjligheter 

efterfrågas av studenter och det är viktigt även för att vilja stanna kvar inom yrket.

Avslutningsvis vill jag flagga för att kursen i Nuklearmedicin, som tyvärr fick ställas in i februari, 

kommer att anordnas till hösten. Tipsa gärna dina kollegor om denna. Önskemål om kurser har 

skickats till kansliet och vi ska påbörja planering för dessa – så håll utkik!

Jag tackar ödmjukast för dessa år och säger på återseende!

Andreas Malmgren

Sektionsordförande Klinisk fysiologi

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
S



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

”Har man dessutom magister- eller doktorsexamen  
i ämnet ska dessa tjänster absolut tilldelas oss”

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.

Vem vill utbilda sig till ”med flera”?

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.

”Man måste fundera på hur kompetensen ska utvecklas  
och vilka specialkompetenser man behöver”

Ä
PENSIONARSPANELEN
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– För laboratoriemedicin bör ansvaret ligga på sjukvårdsregionerna. Social- 
styrelsen borde gå in och påpeka att ingen som inte är legitimerad biomedicinsk 
analytiker får göra kliniska analyser. Dessutom borde karriärstegar diskuteras 
mer. En debattartikel i Dagens Nyheter för många år sedan tog upp laboratorie-
läkare och disputerade biomedicinska analytiker. Det var en äldre läkare som 
ansåg att disputerade biomedicinska analytiker var utmärkta för att axla den 
rollen. Fler kliniska läkare kan då frigöras till det de ska göra, att ta hand om 
patienter.

Jag, och många med mig, anser också att sjuksköterskor inte ska kunna bli 
verksamhetschefer för kliniska laboratorier eftersom de inte har utbildning i 
ämnet. Det passar däremot vi legitimerade biomedicinska analytiker med 
akademisk examen inom biomedicinsk laboratorievetenskap utmärkt till. Har 
man dessutom magister- eller doktorsexamen i ämnet ska dessa tjänster absolut 
tilldelas oss, och det här måste IBL och Socialstyrelsen kunna påverka. Många 
lämnar yrket på grund av för dålig lön och för få karriärstegar, trots att de finns. 
Tyvärr marknadsförs det inte vad vi kan fortsätta med när intresset finns.
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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.
 

Var ligger ansvaret för att motarbeta  
bristen på biomedicinska analytiker?

PENSIONÄRSPANELEN

– Den kommande bristen är känd sedan länge, för  
att avhjälpa den krävs allas engagemang och vem som 
bär huvudansvaret är svårt att se. Alla, från de som 
utbildar till de som har ansvar för eller jobbar inom 
vården, måste göra vad de kan för att väcka intresse 
för yrket biomedicinsk analytiker. Under min tid som 
arbetsgivarrepresentant kände jag stor frustration över 
saker som att i den mesta offentlig statistik uttrycktes 

gruppen som ”sjuksköterskor med flera”. Vem vill 
utbilda sig till ”med flera”?

Jag fick i många sammanhang kämpa för att få 
yrkesgruppen och yrket benämnt med namn. Bara  
en detalj i det stora hela, men ändå en viktig sådan. 
Jag tror dock att pandemin gjort sitt till för att kasta 
lite ljus över yrket biomedicinsk analytiker. Det blir 
spännande att se ansökningssiffrorna i april.

– Verksamheterna har ett tungt ansvar att göra en 
ordentlig analys och prognos och då räcker det inte 
med att man frågar övergripande i organisationen, 
utan varje enskild arbetsplats och arbetsgivarföre- 
trädare måste själva se över sitt behov både på kort 
och lång sikt. Man måste också fundera på hur 
kompetensen ska utvecklas och vilka specialkom- 
petenser man behöver. Det gäller verkligen att 
ligga i framkant.

Regionerna tillsammans med SKR måste därefter 

ta fram ett underlag som man sedan kommunicerar 
till de som ansvarar för tilldelning av medel för att 
bedriva utbildningen så att den blir rätt dimensionerad. 
Som organisation kan både IBL och de fackliga 
organisationerna genom sina samverkansorgan vara 
med och lyfta frågan och bevaka och påverka i alla 
led. Biomedicinska analytiker bör och ska också själva 
vara aktiva och medverka till att påtala vikten och 
behovet av tillräckligt med biomedicinska analytiker 
för att klara den framtida verksamheten.

BLI KONTAKTOMBUD FÖR IBL
Vi behöver dig som vill tycka till i frågor om kursutbud, innehåll i tidningen Laboratoriet  

och andra viktiga saker som kan göra IBL till en ännu bättre organisation, samt hjälpa till att sprida 
information om våra aktiviteter till rätt målgrupper på din arbetsplats.

Kontakta oss på kansli@ibl-inst.se för att anmäla intresse.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
På årsmötet 26 maj väljs IBL:s styrelse, sektionernas styrelse samt revisorer.  

Alla uppdrag har mandatperioder på två år. Här presenteras valberedningens förslag.

NOMINERADE TILL IBL:S STYRELSE
MAYSAE  
QUTTINEH

OMVAL
Ordförande 

Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2012, 
vice ordförande 2015-2017, 
ordförande sedan 2019.

”Jag tror på vår vision ”Att få Sveriges 
biomedicinska analytiker att växa – en 
profession som gör skillnad”. Genom 
att bygga upp vår kursverksamhet 
ökar vi kompetensen bland våra 
medlemmar och med det kommer 
yrkesstolthet och förmågan att göra 
det bättre för dem vi finns till för. Jag 
vill skapa ännu mer värde för våra 
medlemmar och bli den självklara 
organisationen för biomedicinska 
analytiker. Genom ett större 
engagemang kan vi göra mycket 
tillsammans.”

ELISABETH 
WIKLUND'

OMVAL 

Ledamot 

PhD, Legitimerad biomedicinsk ana- 
lytiker/AKA, Utbildningsansvarig på 
Karolinska Universitetslaboratoriet.

”Jag vill lyfta biomedicinska analy- 
tikernas roll i samhället, så att vår 
profession både syns och uppmärk- 
sammas mera. Biomedicinska 
analytikers kompetens är viktig för 
vården och samhället. Allt fler söker 
vård, fler prover behöver analyseras 
för rätt behandling. Vill se fler 
ungdomar söka sig till yrket och att 
göra detta yrkesval. Vi behöver lyfta 
och driva frågor kring kompetens- 
och karriärmöjligheter och för en 
specialistutbildning. Jag tror på en 
yrkesorganisation som IBL, en 
yrkeskår som kan lyfta och driva 
dessa viktiga professionsfrågor i 
samhället med politiker. Är vi  
många kan vi göra skillnad!”

CAMILLA LINDER  

NYVAL 
Ledamot 

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

”Att arbeta som biomedicinsk analytiker är lärorikt, utvecklande och roligt.  
Jag önskar att biomedicinska analytikerprofessionen skall höras och synas  
så att fler förstår vilken kompetens vi har och blir inspirerade av vårt arbete.  
Jag ser att IBL startat ett viktigt arbete när det gäller synlighet och att jag kan 
fortsätta och vara med och utveckla detta om jag blir invald. Jag anser att 
arbetet med biomedicinska analytikerstudenter är oerhört viktigt för framtiden. 
Genom att fånga upp och inspireras av tankar och idéer från studenter och  
nyutexaminerade biomedicinska analytiker kan vår profession utvecklas och 
hänga med i tiden. Möjligheter till vidareutveckling och olika karriärvägar inom 
professionen är viktiga frågor som bör framhävas. I en tid av snabb teknikut-
veckling är jag speciellt intresserad av hur framtidens laboratorier kommer att 
organiseras och vilken kompetens som behövs där.” 

ANDREAS 
MALMGREN

OMVAL
Ledamot 

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

"Jag vill fortsätta arbetet för 
inrättande av en nationellt reglerad 
specialistutbildning men även med 
andra frågor som rör utbildnings-
möjligheter, kompetensutveckling 
och karriärvägar. Genom att vara  
en del av IBL:s styrelse hoppas jag 
kunna inspirera andra biomedicinska 
analytiker runt om i landet att ta  
del av men även vara en del av det 
viktiga arbete som utförs för vår 
profession. Tillsammans kan vi 
genom olika aktiviteter både 
synliggöra och bidra till professio-
nens utveckling och attraktivitet."

VICTORIA  
HELDESTAD  
LILLIESKÖLD 

OMVAL 
Ledamot 

Universitetslektor, Medicine doktor, 
Biträdande prefekt, Legitimerad bio-
medicinsk analytiker, Klinisk mikro- 
biologi, Biomedicinsk analytiker-
programmet. Umeå universitet.
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2019.

”Pandemin har för den breda 
massan synliggjort yrket och dess 
betydelsefulla roll i vårdkedjan. Det 
är dock viktigt att biomedicinsk ana-
lytikers viktiga arbeta även fortsatt 
blir belyst – utan rätt diagnos får 
patienten inte rätt vård! För att få fler 
studenter till våra utbildningsorter 
runt om i Sverige, samt att fler ska 
stanna kvar i yrket så behövs tydliga 
karriärvägar inom både laboratorie-
medicin och klinisk fysiologi. Allt fler 
yrkesverksamma får komplicerade 
arbetsuppgifter, med svarsskrivning 
och signering, vilket måste synlig-
göras och prioriteras – jag vill att IBL 
fortsatt ska arbeta för en reglerad 
specialistutbildning.”

NOMINERADE TILL SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGIS STYRELSE
PIA OLOFSSON  

NYVAL 

Leg. Biomedicinsk analytiker, Fysiologiska kliniken, 
Region Kalmar.

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

SANELA HALAK 

NYVAL 

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

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

NOMINERADE TILL SEKTIONEN FÖR KLINISK KEMI OCH TRANSFUSIONSMEDICNS STYRELSE
IDA BRANZELL 

NYVAL 

Legitimerad biomedicinsk analytiker,  klinisk kemi,  
universitetssjukhuset Örebro.

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

EWA GRÖNVALL

OMVAL

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, Gävle 
sjukhus.

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

KARIN OLANDER 

NYVAL 

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

”Jag vill jobba för möjligheten att specialisera sig 
inom något ämnesområde och därmed få ett utökat 
ansvar. Vad krävs för att bli specialist- eller special-
biomedicinsk analytiker och finns den titeln på alla 
labb? Hur benämner man de olika funktionerna på 
labb: sektionsledare, funktionsansvariga med mera 
och hur ser det ut nationellt?”

ORDINARIE
Kristina Malm Jansson
Anne Lindgren

SUPPLEANTER
Bianca Bugge
Michelle Dobos Sandel

IBL:S AGENDA IBL:S AGENDA 

GABRIELLA 
LILLSUNDE 
LARSSON 

OMVAL
Ledamot 

Leg. Biomedicinsk analytiker, Med 
Dr, lektor och docent, institutionen 
för hälsovetenskaper, Örebro Univer-
sitet samt Laboratoriemedicinska kli-
niken. Universitetssjukhuset Örebro. 
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2015, 
vice ordförande sedan 2017.

"Jag vill fortsatt engagera mig i 
IBL eftersom det är viktigt att det 
finns en professionsförening som 
arbetar för biomedicinska analytiker. 
Vi behöver jobba tillsammans som 
yrkeskår för att kunna påverka 
i viktiga frågor som exempelvis 
reglerad specialistutbildning. Jag 
hoppas att IBL under den kommande 
mandatperioden växer som organi-
sation och att vi, tillsammans med 
våra medlemmar, får biomedicinska 
analytiker att växa."

CECILIA FREDRIKSSON   

NYVAL 

Leg. Biomedicinsk analytiker, Fysiologiska kliniken,  
Region Kalmar.

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

JORGE  
HERNÁNDEZ  

OMVAL 

PhD, Legitimerad biomedicinsk 
analytiker. Diagnostiskt centrum. 
Kalmar läns sjukhus. Ledamot i  
IBL:s styrelse sedan 2019.

”Jag vill engagera mig i IBL för att 
bidra till att utveckla professionen 
biomedicinsk analytiker! Sedan yrket 
blev legitimerat 2006 har det inte 
skett någon utveckling av samma 
magnitud. Det är dags att ta nästa 
kliv in i framtiden och kvalitativt 
uppåt. IBL ska driva frågan om 
specialistutbildning, agera för bättre 
arbets- och lönevillkor och att 
biomedicinska analytiker ska bli den 
yrkesgrupp som är bäst rustad att 
utföra patientanalys/patientunder-
sökningar genom rekommendation 
eller krav från Socialstyrelsen”

NOMINERADE TILL REVISORER
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KURSER KURSER

GRUNDKURS I BLODMORFOLOGI

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.

KURSANSVARIG  Jessica Ögren

DATUM  10 – 12 maj

PRIS  4 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  3 800 KR

– DIGITAL UTBILDNING

FÖRDJUPNINGSKURS I NUKLEARMEDICIN 

– 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

Kommande 
kurs!

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

FÖRELÄSARE:

Finn Thormark Fröst
Specialistläkare, Klinisk Kemi,  
Medicinskt diagnostiskt center Karolinska  
Universitetslaboratoriet, Stockholm

Kristina Höög Hammarström
Sjukhuskemist, Klinisk kemi, Karolinska  
Universitetslaboratoriet, Stockholm

Anna Karlsson
kvalitetschef, Equalis 

DATUM  18 maj

PRIS  2 400 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  1 900 KR

Diagnostik- 
forum
I höst arrangerar IBL och 
Karolinska Universitets- 
laboratoriet den sjunde 
upplagan av Diagnostik- 
forum, den här gången  
som en digital konferens.

Datum och praktisk 
information publiceras 
inom kort på IBL:s  
webbplats.

HÖSTEN  
2021

Kursen vänder sig till biomedicinska 
analytiker som nyligen har börjat 
arbeta med cellmorfologisk 
diagnostik. Målet är att kunna 
identifiera hematologiska celler i 
blodet. Utgångspunkten är normal 
hematopoes och vi följer vad som 
händer vid olika blodsjukdomar.

Vi studerar live-bilder på celler  
via kamera på mikroskopet till 
dataskärmar. För att kunna till- 
godogöra sig kursen, underlättar 
det om Du har en god teoretisk 
grund i hematologi och termi- 
nologi.

KURSANSVARIGA  Karin Olander

DATUM  8 – 10 november 2021

PRIS  8 800 KR

PRIS FÖR MEDLEMMAR I IBL  9 800 KR



15 APRIL
Internationella biomedicinska 
analytikerdagen

15 APRIL
Equalis, digital utbildningsdag
Proteinanalyser

22 APRIL
Equalis, digital utbildningsdag
Klinisk immunologi

10 MAJ
Kvalitetsnätverket
Digital nätverksträff

10 – 12 MAJ
Grundkurs blodparasiter
Digital utbildning

11 MAJ
Digital nätverksträff
för disputerade  
biomedicinska analytiker

18 MAJ
Kurs i blodgas
Digital utbildning

25 – 28 MAJ
Infektionsveckan &  
mikrobiologiskt vårmöte
Uppsala

26 MAJ
IBL:s årsmöte
Digitalt medlemsmöte

26 – 27 MAJ
Vårmöte i klinisk kemi
Digital konferens

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

HÖSTEN 2021
Fördjupningskurs i  
nuklearmedicin
Digital utbildning

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2021

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 7 juni 2021 Eske, Fatima and Jan
are joining the lab race 
– are you? We continue the planning of IFBLS 2021 even though COVID-19 is 

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

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

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

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

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

KEYNOTE
Eske Willerslev, Professor, 
GeoGenetics, University of 
Copenhagen

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

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

New late deadline  
for registration:  
11th of July 2021

More info:  
www.ifbls2021.org

marts 2021
still

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

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

facebook.com/groups/jointhelabrace

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.
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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
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Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

  Effektiv och snabb detektion av 
antikroppar mot SARS-CoV-2

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

Monotestformat med färdig-att-använda reagens

Enkelt handhavande 

Automatiserat protokoll med resultat på en timme

Varje test inkluderar kalibrator och negativ 
kontroll för individuellt validerat och tolkat resultat 

Pipettering från primärrör. 
Ingen annat provarbete krävs

Test för IgG och IgM/IgA test finns tillgängligt

Kan kombineras med över 80 olika tester på 
samma instrument

i humant serum/plasma.
CLIA detektion för antikroppar mot SARS-CoV-2

Antikroppar mot N och S1 detekteras simultant
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