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Ledare

Har vi Sveriges
bästa service?

PANDEMIN SAKTAR
INTE NER IBL:S ARBETE

”

till nästa
ledare är
min enda
önskan att
vi är i det
önskade
normalläget
Hett Tech levererar mer än bara laboratorieutrustning.
Med vår kompetenta service säkrar vi er drift – idag och imorgon.
Vi har ett brett utbud av produkter för dagens och fram-

levereras felfritt på utsatt tid.

tidens laboratorier. Vårt team letar upp de mest effektiva

Hett Techs urval av högkvalitativa produkter och vår

produkterna som verkligen lever upp till förväntningar-

konsekventa service ger er en partner som kan skapa

na och vi följer sedan upp det med Hett Techs exklusiva

trygghet i verksamheten över tid.

serviceavtal som ger er trygg drift när resultaten måste

Så har vi då Sveriges bästa service? Testa oss!

Nytt år och jag fick äntligen tillträda min nya tjänst som områdeschef för
primärvårdslaboratorierna i Jönköping. Nu är jag inte bara ordförande
för IBL utan även chef för 30 medarbetare, varav 18 är biomedicinska
analytiker. Om jag innan brann för min profession har min nya tjänst
multiplicerat detta tio gånger om. Att se hur mina biomedicinska analytiker på ett lösningsfokuserat sätt dagligen hanterar utmaningar med ett
enda fokus – att göra sitt yttersta för patienten – gör mig inte bara stolt
utan ger mig ännu större drivkraft till att arbeta för vår kompetens inom
hälso- och sjukvård.
Pandemin tog ny fart och smittspridningen i samhället nådde helt nya
nivåer. Återigen var testning och testkapacitet i fokus, som om det är det
enda vi gör inom diagnostiken. Den höga frånvaron påverkar alla våra
verksamheter där analyser och undersökningar ska utföras. Skyddsutrustning med visir och munskydd blev åter aktuellt. Det är en viktig åtgärd
för att skydda biomedicinska analytiker som arbetar patientnära men det
är också väldigt påfrestande för den fysiska arbetsmiljön. Prognosen är
att detta ska pågå i ytterligare någon månad, till nästa ledare är min enda
önskan att prognosen stämmer och att vi är i det önskade normalläget.
En sak är säker, pandemin bromsar inte IBL:s arbete. Vi lägger in
högre växlar i styrelsearbetet och satsar stort både på vår kursverksamhet och på reglerad specialistutbildning. Vi satsar på våra
nätverk där vi samlar handledare, kvalitetsansvariga,
chefer och disputerade. Vi skapar nya arbetsgrupper
och ökar vårt samarbete med andra organisationer,
samt använder kompetensen i våra sektioner för
att få till fler kurser. Allt detta för att utveckla vår
profession och få biomedicinska analytiker att
växa.
I årets budget är det inte bara dessa
områden vi satsar på utan även studentrekrytering och nya stipendier. Varför inte
passa
på att söka ett stipendium till världskongressen för biomedicinska analytiker som genomförs i Sydkorea i
oktober.
Håll ut, det finns ett slut på denna
pandemi. Jag längtar!

Maysae Quttineh
Ordförande IBL

Kontakt: Hett Tech växel 010 207 10 15, info@hettech.se, www.hettech.se
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Nästa branschstandard
GC-2030 sätter en ny branschstandard med smarta
funktioner som gör GC-analyser enkla. Givetvis
garanteras högsta möjliga känslighet i kombination
med världsledande precision. Advanced Flow Teknologin ger ökade möjligheter för optimering av
kromatografisk separation, förbättrad produktivitet
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

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

Gas Chromatograph
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Satsa på lön och karriärvägar
Svensk hälso- och sjukvård står inför flera utmaningar där kompetensförsörjning är en viktig sådan. På
uppdrag av regeringen inrättades 2020 Nationella
vårdkomptensrådet. Rådets uppdrag är att göra bedömningar av kompetensförsörjningsbehov och stödja
beslutsfattare och andra aktörer på nationell och
regional nivå, i frågor av betydelse för kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvårdspersonal. I oktober
2021 publicerade rådet rapporten ”Statistikbaserade
flödesbeskrivningar för yrkesgruppen biomedicinska analytiker”, som än en gång vittnade om bristen
och de alldeles för stora avhopp som sker från utbildningen. Vi har även kunnat ta del av SACOs: “Lönar
sig högre utbildning – Livslönerapport 2020”, där
biomedicinsk analytikerutbildningen toppar listan
som minst lönsam, och Universitetskanslersämbetets årsrapport 2021, som larmar om att antalet
nybörjarstudenter måste öka med 82% för att möta
behovet av nyexaminerade biomedicnska analytiker.
Rapporterna talar sitt tydliga språk. Det måste bli mer
attraktivt att utbilda sig till biomedicinsk analytiker.
Att öka antalet utbildningsplatser, som flera utbildningar gjort, ger inte önskat resultat.

Viktiga insatser krävs
Pandemin har synliggjort professionen till viss del
men det är en kortsiktig publicitet och det risken
finns att effekten försvinner snabbt när pandemin
är över. Det krävs två viktiga insatser för att statistiken ska börja peka åt rätt håll. Det första är en rejäl
satsning på lönen, inte bara ingångslönen utan även
en rimlig löneutveckling genom arbetslivet. Det andra
är en karriärväg för biomedicinska analytiker genom
reglerad specialistutbildning.
Men vem kan se till att blir möjligt? Arbetsgivare,
lärosäten, yrkesorganisationer, fackförbunden eller
regeringen?
Ingen av dessa kan ensam ta beslut, det krävs samverkan mellan alla aktörer för att det ska bli möjligt.
En sak är säker, för att få regeringen att ta beslut kring
reglering av tjänster krävs en utredning som visar att
det finns ett behov. En utredning skulle tveklöst visa
att arbetsgivarna ser behovet, att lärosäten kan erbjuda
utbildning som motsvarar behovet, samt att det finns
biomedicinska analytiker som vill vidareutbilda sig.
Det sistnämnda är det enklaste att bevisa. Både IBL:s
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enkätundersökning och Vårdförbundets Novusundersökning visar att intresse finns hos majoriteten av
nyutbildade biomedicinska analytiker. Under 2020
har sex medicinska fakulteter skapat en arbetsgrupp
och diskuterat en nationell magister för biomedicinska analytiker. Utbildningen ska erbjuda specialisering
inom flera områden inom både laboratoriemedicin
och klinisk fysiologi. De är beredda att utveckla dessa
program och samarbeta lärosäten emellan för att
arbetsgivaren ska kunna utbilda efter verksamhetens
behov.
Vad återstår? Jo, att arbetsgivarna börjar ta frågan
på allvar och inventerar sina behov, både idag och om
fem år, och vilka kompetenser som behövs i framtiden.

Värna om grunden till vår legitimation
Flera regioner har inrättat egna specialisttjänster för
biomedicinska analytiker. Några av dessa är baserade på akademiska studier, andra på lång erfarenhet
inom yrket. Vi står inför stora pensionsavgångar där
yrkesskickliga biomedicinska analytiker, som knappt
fått erkännande i vettiga tjänster eller i lönekuvertet,
slutar. Läget är kritiskt och görs det inget snart står vi
inför brist på både nya och yrkesskickliga biomedicinska analytiker. Att arbetsgivaren tvingats anställa
andra yrkeskategorier var tänkt att vara en kortsiktig
lösning men den kommer inte få ett slut om vi inte
gör något. Sverige satsar på en kunskapsstyrningsmodell där målet är en mer kunskapsbaserad, jämlik och
resurseffektiv vård av hög kvalitet. Även om det inte
finns skyddade arbetsuppgifter är biomedicinska analytiker den enda professionen som är utbildad för att
arbeta med analys- och undersökningsmetoder inom
diagnostik på ett kvalitets- och patientsäkert sätt. Det
är själva grunden till vår legitimation. Ingen påstår att
vi inte behöver molekylärbiologer, kemister, undersköterskor eller andra viktiga funktioner som samverkar med vår profession. Men det är oerhört viktigt att
chefer är medvetna om att vi inte kan ersättas utan
anpassningar i arbetsuppgifterna.
Hur stora anpassningar klarar en verksamhet utan
stora konsekvenser på kvalitet, tillgänglighet och inte
minst arbetsmiljön?

IBL:s styrelse 2021-2023
Maysae Qutinneh
ordförande

Gabriella Lillsunde Larsson
vice ordförande

Leg. biomedicinsk analytiker
Områdeschef
Primärvårdslaboratorierna
Jönköping väst
Laboratoriemedicin
Region Jönköpings län

Leg. biomedicinsk analytiker
Med Dr
Utbildningssamordnare
Universitetssjukhuset Örebro

Andreas Malmgren
ledamot

Lisa Wiklund
ledamot

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

Leg. biomedicinsk analytiker
PHD
AKA, Omvårdnadsansvarig
Karolinska
Universitetslaboratoriet

Jorge Hernandez
Ledamot

Camilla Linder
ledamot

Leg. biomedicinsk analytiker
PHD
Diagnostiskt centrum
Kalmar läns sjukhus.

Leg. biomedicinsk analytiker
adjungerad klinisk adjunkt
(Karolinska Institutet)
Karolinska
Universitetslaboratoriet

Victoria Heldestad
ledamot
leg.biomedicinsk analytiker,
Med. dr. Universitetslektor,
Klinisk mikrobiologi,
Infektion och Immunologi,
Biomedicinsk
analytikerprogrammet.
Umeå universitet.
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Vår strategi för att identifiera relevanta biomarkörer som med högre
precision kan avspegla processen
av malign transformation i cervixepitelet inkluderar bred databassökning, fingranskning av transkriptomisk och genomisk data
från patienter med invasiv cancer
och dess förstadier med hjälp av de
mest ”up to date” bioinformatiska
verktygen. Vi använder oss av data
producerad med ”high throughput”-metoder som mikroarray och
next generation sequencing (NGS)
av genomet, vilka är stommen till
precisionsmedicin, och översätter
sedan resultatet till enkla kliniska
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cision hos screeningprogrammet
samt till en mer individanpassad
uppföljning och behandling av
positiva fall.
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cerprevention och inkorporering
av primär HPV-screening, där
avvikande prover följs upp med
cytologisk analys, i kombination
med HPV-vaccination, förväntas
öka möjligheterna att ytterliggare
minska cervixcancerincidensen
och ge ett längre skydd (5).
Screening kommer antagligen
förbli det bästa verktyget för att
minska insjuknandet för de som
infekterades innan ett vaccin var
tillgängligt eller inte kan ta emot
vaccinet av någon anledning (6).
I dagsläget har varken HPV-test
eller cytologisk analys av gynekologiska cellprover tillräckligt
prediktivt värde för att facilitera en
adekvat riskstratifiering av positiva
fall (7). Vår forskning fokuserar på
kartläggning av nya biomarkörer
vid HPV-relaterad cervixcancerutveckling, vilka potentiellt kan
bidra till en ökad diagnostisk pre-
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Cervixcancer är en malign tumör
orsakad av humant papillomvirus
(HPV) som utgår från livmoderhalsen (1). Globalt är cervixcancer
den fjärde vanligaste cancerformen
bland kvinnor, med över 500 000
nya fall per år (2). I Sverige insjuknar cirka 500 kvinnor årligen och
150 dör av cervixcancer, trots ett
etablerat nationellt screeningprogram som funnits i flera decennier
(3). Antalet kvinnor som insjuknar
och dör av cervixcancer varje år
är fortfarande oacceptablet högt.
Cytodiagnostiker – biomedicinska
analytiker med specialistutbildning
i diagnostisk cytologi – har sedan
starten av cervixscreeningen varit
stommen i laboratoriediagnostiken
och tack vare cytologisk screening
har förekomsten av livmoderhalscancer mer än halverats (4).
De senaste uppdateringarna av
vårdprogrammet för cervixcan-

Epidemiologiska data stöder sedan
decennier hypotesen att högriskonkogena HPV-typer, främst
16, 18 och 31 har en etiologisk
betydelse för uppkomsten av
cervixcancer, och HPV-infektion
är allmänt accepterad som primär
kausal orsak till cervixcancer och
dess förstadier (8). De flesta infektioner självläker emellertid och
endast en liten andel av infekterade kvinnor utvecklar persisterande
infektion, vilken kan ge upphov
till cellförändringar som endast i få
fall utvecklas till invasiv cancer (8).
Detta tillsammans med de senaste
forskningsrönen tyder på att HPV
inte är den avgörande faktorn
för cervixcancerutveckling, utan
andra faktorer behöver synergisera
med HPV för att ge upphov till
och driva vidare malign transformation i livmoderhalsen. Således,
aktivering av YAP1-onkogen
signaleringsväg i cervixepitelet kan
leda till en icke HPV-relaterad
uppkomst av cervixcancer och
kan i samband med persisterande
HPV-infektion snabba på cervixcancerutveckling (9, 10).
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Text: Vladimir Basic

HPV är en nödvändig men
inte avgörande faktor för
cervixcancerutveckling
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Kartläggning av
nya biomarkörer vid

tester som tycks kunna bidra till
individuellt anpassad behandling.
Potentiella biomarkörer valideras
med robusta, väletablerade metoder vilka används rutinmässigt på
kliniken, inkluderande immunhistokemi, immuncytokemi samt
morfologisk diagnostik.
Vi har implementerat ett multidisciplinärt förhållningssätt i en
kreativ miljö där biomedicinska
analytiker, bioinformatiker, biobankspecialister, cytodiagnostiker
och specialistläkare samarbetar
för att bidra till lösningen av den
komplexa gåtan om cervixcancers
uppkomst och progression.

vetenskap
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Figur 1.
A) Biologiska processer reglerade av AD7 korrelerade gener.
B) Kromosomavvikelser i tumörer med låg AD7 utryck
C) Kromosomavvikelser i tumörer med hög AD7 utryck

Andra studier tyder på en stor
effekt av immunförsvar hos
infekterade individer samt virusets förmåga att suprimera och
undvika immunförsvaret under
malign transformation (11). Det
är också tydligt att genomisk instabilitet samt mängd och kvalitet
av genomiska skador orsakade av
viruset spelar ytterst viktig roll
för sjukdomens uppkomst och

utveckling (12). I en av våra pågående studier utvecklar vi ”in the
house” AD7-immunohistokemiskt
test vilket baseras på ett protein
överuttryckt i cervixcancer som
kontrollerar kromosomal segregering och organisation av genetiskt
material under celldelning (Fig.
1, Fig 2). Proteinet identifierades
med hjälp av ett flertal bioinformatiska analyser och genomiska

9

vetenskap
Vladimir Basic är
legitimerad biomedicinsk
analytiker, cytodiagnostiker, medicine doktor,
sektionsledare cytologi och
processledare cytologi vid
avdelning för Patologi och
Cytologi Dalarna, Region
Dalarna, postdoktor vid
Centrum för klinisk forskning Dalarna, Uppsala
Universitet samt universitetslektor i biomedicinsk
laboratorievetenskap vid
Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping University
(från 2022/04).
Vladimir disputerade 2014
vid Örebro Universitet

Figur 2

data från cirka 700 patienter
med cervixcancer och 200 med
cellförändringar samt drygt 200
kontroller. Patienter vars tumörer
uttrycker större mängd av proteinet visar på kortare överlevnadstid,
mer avancerad sjukdom, aktiverad
YAP1-signalering, suprimerad immunrespons samt betydligt större
genomisk skada, vilken tycks vara
möjligt att mäta hyfsat lätt med
hjälp av testet (Fig 1). En annan
fördel med AD7-testet är att det
i en komplex tumörmiljö endast

identifierar tumörceller och mest
sannolikt de med större kromosomal skada vilka potentiellt hjälper
oss att tolka bättre och kompensera för tumör heterogenitet (Fig
2). Det är viktigt att påpeka här
att studien är pågående samt att
resultat behöver valideras och
granskas ytterligare. Nu undersöker vi om vi kan hitta positiva
celler i cellförändringar vilka skulle
kunna ge oss bättre möjlighet att
skatta risken för vidareutveckling
till invasiv cancer.

Vladimir Basic om forskningsmiljön vid Region Dalarna
”Patologi och cytologi Dalarna har en rik forskningstradition samt en stark anknytning till klinisk forskning sedan några decennier tillbaka, främst kring bröstcancer och coloncancer. Sedan några år tillbaka har
cytologisektionen tagit en aktiv del i den patientnära forskningen på kliniken och inom regionen etablerat
ett bra samarbete med ett flertal institutioner i Sverige. Evidensbaserad medicin är en grundpelare för det
vardagliga kliniska arbetet inom sektionen som i nuläget består av fyra cytodiagnostiker och en cytotekniker med aktiv roll i metodutveckling och kvalitetssäkring. Forskningsarbetet stöds av ett forskningslaboratorium som organisatoriskt ingår i kliniken och som bemannas med högkvalificerad, kompetent personal,
inklusive disputerade biomedicinska analytiker, och utrustas med modern utrustning för biomarkörforskning. Ett viktigt logistiskt och ekonomiskt stöd kommer från Centrum för klinisk forskning Dalarna, en
satellit till Uppsala Universitet, som är känt för sin positiva, kreativa och produktiva akademiska miljö.”
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HPV:s rekrytering av DNAreparationsfaktorer till virala
genom kan potentiellt användas i
diagnostiskt och prognostiskt syfte
HPV:s roll i kapning av cellcykel och host
cell-DNA-replikation för att upprätthålla
egen propagation är välgrundad i vetenskap och har lett till upptäckten samt
kliniska implementeringen av ett flertal
biomarkörer inkluderande p16-cellcykel-protein. Nyligen har det blivit tydligt
att HPV påverkar också de senare faserna
av cellcykeln, vilket innebär att cellerna
kan fortsätta delas trots en omfattande
DNA-skada (13, 14). Detta leder i sin tur
till ackumulering av genomisk instabilitet
vilket tycks bidra till vidareutveckling av
malign transformation i livmoderhalsen
samt varierande respons till behandling
(13).
I vår nyligen publicerade studie med
titeln: ”Integrative meta-analysis of gene
expression profiles identifies FEN1 and
ENDOU as potential diagnostic biomarkers for cervical squamous cell carcinoma”
(15) har vi med hjälp av samma strategi
som beskrivs ovan identifierat ett set av
potentiella biomarkörer som framför allt
tillhör gruppen av DNA-reparationsfaktorer, vilka är aktiva under senare faser
av cellcykeln (Fig 3, Fig 4). FEN1 är en
DNA-reparationsfaktor med etablerad roll
i patogenes i ett flertal cancertyper där den
tycks bidra till sämre respons till behandling (16).
I vår studie observerades något förbättrad specificitet av FEN1 i jämförelsen med
det etablerade Ki67-testet. FEN1-överuttryck kunde också spekuleras ha potentiellt gynnsam effekt på behandlingsrespons
samt överlevnad av cervixcancerpatienter
(HR=0.56, P=0.077). Samma fenomen observerades i en större cohort av
HPV-positiva patienter med huvud- och
halscancer där effekten var statistiskt
säkerställd. HPV-positivitet gynnar positiv
behandlingsrespons samt överlevnadstid i
båda cancertyper (17, 18) och FEN1-över-

A.

B.

C.
NES=2.56
FDR<0.0001

NES=2.83
FDR<0.0001

NES=4.1
FDR<0.0001

F.

E.

D.

NES=2.46
FDR<0.0001

NES=2.33
FDR<0.0001
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large intestine
Urinary bladder
carcinoma, invasive
Cervical squamous
cell carcinoma
Progression of
prostate cancer
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astrocytoma
0.10

0.12

0.14

Gene Ratio

0.16

Figur 3

Figur 4
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vetenskap
uttryck skulle kunna ha en viktig
roll i den underliggande mekanismen.
ENDOU är en ribonukleas med
tidigare påvisat tumör-RNAspecificitet och antitumöraktivitet
som verkar inaktiveras av HPV
under cervixcancerutveckling (19).
Undersökning av potentiell roll
av FEN1 och ENDOU i malign
transformation under uppkomsten
av cellförändringar är ett pågående
projekt med ett lovande resultat
som kommer diskuteras vid något
annat tillfälle.

Framtida studier och
ytterligare projekt
Utöver nämnda biomarkörer
undersöker forskningsgruppen
potentiell klinisk nytta av andra
preselekterade biomarkörer med
hjälp av kommersiella högdensitet-TMA-prover från patienter
med invasiv cervixcancer samt dess
förstadier och komplettering av
preliminära resultat med mekanistiska studier planeras. Ytterligare
projekt som laboratoriet deltar i
inkluderar ett banbrytande projekt
som syftar till design och implementering av nationellt program
för oralcancerprevention, baserad på cytologisk analys och AI.
Projektet är ett samarbete mellan
tandvården, sjukvården i regioner
samt akademin med tvärvetenskapligt förhållningssätt och tätt
samarbete mellan olika professioner, inklusive biomedicinska
analytiker. Slutligen är laboratoriet
involverat i en initiell fas av ett
spännande projekt som syftar till
att kartlägga hur olika immunfenotyper påverkar behandlingsrespons i äggstockscancer.
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Jag vill så gärna
att studenterna
ska få en så bra
upplevelse som
möjligt av sin
VFU

Årets studenthandledare

IBL är väldigt glada att kunna gratulera Anna-Karin Theelke på
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala till utmärkelsen
Årets studenthandledare 2021. Laboratoriet har pratat med henne
om handledning på SVA och om att anstränga sig lite extra för att
studenterna ska känna sig välkomna.
Text: Marcus Rehnberg

Först och Främst, grattis till utmärkelsen
Årets studenthandledare 2021
– Tack så mycket, en otroligt glad överraskning.

I nomineringen kan vi ana en vilja att
utöver själva handledningen på plats även
lösa praktiska detaljer på bästa sätt för
studenten. Kommer sådant naturligt för dig?
– Jag tror det. Jag vill så gärna att studenterna ska
få en så bra upplevelse som möjligt av sin VFU och
inte minst en bra bild av SVA som arbetsplats. I år
har det varit lite speciellt då vi, som framför allt har
haft studenter från Uppsala universitet tidigare, nu
även har haft nöjet att ta emot studenter från Örebro,
Stockholm och Göteborg. Det har inneburit lite extra
pyssel då de olika lärosätena har lite olika upplägg
vilket har varit spännande att få insyn i. Jag är ju också
huvudhandledare och studentansvarig här på SVA
så jag försöker göra vad jag kan för att underlätta för

mina kollegor på övriga avdelningar. Jag gör ju självklart inte allt själv utan har fantastisk hjälp av mina
arbetskamrater som alla gör en superinsats för att ge
våra studenter en så bra VFU som möjligt.

Vad är nyckeln till bra handledning?
– Man måste vara intresserad av att dela med sig och
visa vad man gör. Sedan vill i alla fall jag att studenterna ska få göra så mycket som möjligt själva och inte
stå och titta på mer än nödvändigt. Man får förstås
ha lite fingertoppskänsla för hur de olika studenterna
vill ta sig an uppgifterna, men de flesta växer med det
ansvar man ger dem. Sedan kanske det behövs lite is i
magen för att låta studenterna pröva sig fram och lära
sig av eventuella misstag. Det måste få bli fel ibland.
På ett övergripande plan är det viktigt att det finns
stöd från ledningen på arbetsplatsen. Studenthandledning tar tid och den tiden måste finnas avsatt för dem
som ska jobba med det. Det får inte vara något man

Nomineringen från Ida Olsson

ANNA-KARIN THEELKE ÄR ÅRETS

STUDENTHANDLEDARE
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Foto: Jonas Förare

”Det är med stolthet jag vill nominera Anna-Karin Theelke till årets studenthandledare 2021.
Under min utbildning har jag varit på många VFU-platser i flera län där jag aldrig träffat någon
som Anna-Karin. Jag sökte till SVA med frågan om en VFU-plats för flera placeringar. Alla
placeringar fanns inte på arbetsplatsen, men inget var omöjligt för Anna-Karin. Redan från början,
från första mejlkontakt, ville hon göra allt hon kunde för mig och i stället föreslogs ett samarbete
med annan plats hon kände till, men aldrig gjort liknande samarbeten med. Samarbete blev det
och resulterade i en ännu djupare och bredare bild över ett mindre omtalat arbetsområde för
biomedicinska analytiker – djurvården. Jag visste från början att jag ville jobba mot djur, direkt eller
indirekt, men är extremt tacksam för att jag fick möjlighet att se en så stor del av framförallt SVA,
som gör så mycket mer än vad jag tidigare trodde. Under min tid på SVA har hon från första dagen
varit den jag i första hand vänder mig till för frågor, funderingar och framtidstankar och med glädje
och engagemang svarat. En arbetsplats är bara en arbetsplats tills någon ger den en mening, det
var Anna-Karin som gav mig den meningen.”
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förväntas göra utanpå alla vanliga arbetsuppgifter,
utan en väldigt viktig uppgift som ska lyftas. Det är
ju blivande kollegor det handlar om, och en fantastisk
rekryteringsbas när det blir tuffare att rekrytera.

pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande som
huvudämne, så det passade väldigt bra. Under resans
gång har jag också gått IBL:s kurs ”Handledning av
biomedicinska analytikerstudenter under verksamhetsförlagd utbildning”, samt en trepoängskurs på
Uppsala universitet: ”Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd
utbildning inom vårdsektorn”. I mitt uppdrag i dag
ingår förutom att handleda på mitt eget labb att jag
har alla kontakter med kursansvariga, jag pusslar ihop
studenternas placeringar och jobbar med att leta fram
förslag på exjobb till studenterna.

Är handledning annorlunda på SVA jämfört
med ”vanliga” ställen?
– Det som kanske skiljer sig är att vi gärna vill presentera en stor del av vår verksamhet, vi har ”veterinärmedicin” som övergripande begrepp. Det betyder
att studenterna kan få insyn i såväl bakteriologi som
molekylärdiagnostik, klassisk virologi, parasitologi
och patologi under sin placering. Annars tror jag inte
att själva handledningen skiljer sig så mycket. Metoderna i sig är ju i mångt och mycket desamma som på
humansidan.

A step closer to a
fully automated
laboratory urinalysis

Vad har du för råd på vägen till den som
funderar på att ge sig in på handledarbanan?
– Det enklaste svaret är väl att bara göra det. Det är
väldigt givande och roligt att träffa studenter även om
det förstås kan vara utmanande ibland när allt inte
flyter på friktionsfritt. Det är också väldigt lärorikt.
Jag uppmanar alltid våra studenter att våga fråga och
även ifrågasätta om det är något de reagerar på. Ibland
finns det en självklar anledning till hur vissa moment
utförs men andra gånger är det bra att vi får fundera
igenom rutiner. Ibland blir man hemmablind.

När kom du in på handledarbanan?
– Jag tog över som studentansvarig 2010 när min
föregångare gick i pension. Att jag valde att söka det
uppdraget hänger ihop med min nyfikenhet att pröva
nya utmaningar och jag såg det också som en möjlighet att dra nytta av min examen från personalvetarprogrammet. I min magisterexamen har jag
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Tänk dig något
som kostar en
miljon och som
bara står i ett hörn
och samlar damm

Miguel Barroso om
robotprogrammering
En av de mest besökta föreläsningarna under Diagnostikforum
2021 var den där Miguel Barroso berättade om sitt arbete med
automatisering och robotprogrammering. Laboratoriet ville veta
mer och överöste honom med frågor.

Vad kan robotarna göra,
jämfört med ”hur man alltid
har gjort” på labben?
– Alla labb har behov av automation, och jag tror många inser
det idag. Det ska ju helst vara så
enkelt som möjligt att programmera robotarna, men om man ser
på marknaden så är det fortfarande
inte så lätt. På ett labb behöver
robotar främst kunna pipettera.
Den ska göra det exakt, och den
ska göra det upprepat över många
prover. Den ska kunna pipettera
från provröret, spårbart till en
platta, och veta vilket prov som
finns i vilken brunn. Förutom
det är det bra om den kan skaka
plattan så att det blandas, och
tillsätta reagenser. Labb har ofta
arbetslistor, alltså en serie prover
på en lista, som en robot kan läsa
in. Den läser streckkoder på provrör och matchar mot listan, saknas
något så säger den till. Det blir en
processsäkerhet också, det är ju så
lätt som människa att göra fel. Robotar gör inte fel på samma sätt.

Tar det tid att lära sig våga
lita på att roboten gör rätt?
– Ja, det tar tid faktiskt. Det är
många gånger som folk kommit
till mig och sagt att ”nu har robo-
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ten gjort något knas här”. Så går
man och tittar och så ser att de har
inte ställt dit reagenset eller lagt in
fel arbetslista, och roboten klagar
ju på att den inte hittar prover
som borde finnas. Så det är ofta
– inte alltid förstås – fortfarande
den mänskliga faktorn som ställer
till det med robotar. Den första
roboten kom 2010 till Klinisk
farmakologi, men det var egentligen inte förrän jag började ta tag i
det som den kom igång på riktigt
att användas. Tänk dig något som
kostar en miljon och som bara står
i ett hörn och samlar damm. Jag
gick en tredagarskurs hos robottillverkaren Hamilton 2015, och jag
var inte fullärd på något sätt efter
den kursen. Det gäller att man
– som jag fick – får tid avsatt för
att testa sig fram och lära sig hur
roboten funkar och vad man kan
göra med den.

Text: Marcus Rehnberg

Miguel Barroso är
biomedicinsk analytiker
och jobbade i över tio år
på Klinisk farmokologi
på Karolinska. Sedan
december 2021 är
han Chief laboratory
technician på
nystartade ABC Labs

Robotar kan kapa monotona
moment. Finns det risk
att de kapar även
mer stimulerande
moment?
– Det viktiga är ju själva utvärderingen och
analysen, och robo-
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intervju
ten låter dig göra det. Även om man har en robot så
måste man ju alltid kunna upparbeta manuellt också,
ifall roboten går sönder eller om något annat händer.
Så man måste ha en insikt i alla moment ändå. Det
är ingen nackdel att ha en robot, vi kan vinna på att
automatisera fler analyser och metoder.

Står det många outnyttjade robotar på
labben ute i landet tror du?
– Definitivt. Jag jobbade ett halvår på Hamilton och
hann lära känna serviceteknikerna där, och de är inte
särskilt många. Det är 3-4 stycken som tar hand om
över 300 robotar bara i Norden. Om man hårdkör
instrumenten som vi gjorde på Karolinska, då skulle
de gå sönder mycket oftare. Då skulle det behöva
mångas fler servicetekniker, det säger någonting om
hur mycket de används.

Var är man bäst på att använda robotar?
– USA och Japan är väl de stora länderna för robotar.
I Kalifornien finns ett helt automatiserat labb. Det
finns ingen personal på golvet, men du kan skicka
dina prover dit och sedan kan du logga in på en
webbplats och säga att ”jag vill flytta de här proverna
till den här apparaten, och de ska in i centrifugen och
sedan ska de in på en annan analysapparat”. Allting
sker med robotarmar, det finns ingen personal där.

Är det en rimlig vision för Sverige också?
– Vi är inte en jättestor befolkning, och Sverige är
ju en tjänsteekonomi snarare än en industriekonomi
nuförtiden. Så det är en naturlig del av processen att
fler praktiska moment blir automatiserade. På gott
och ont förstås, det blir ju färre av den typen av mer
lågkvalifierade jobb då, men Sverige kommer gå åt det
här hållet mer och mer, helt klart.

Varför är biomedicinska analytiker bra
lämpade för robotprogrammering?
– Tillverkarna har egentligen väldigt lite kunskaper
om labbens faktiska behov. Så allt man förmedlar till
dem måste vara väldigt exakt, precis som till roboten, men trots det så kommer det aldrig bli precis så
som labbet skulle behöva ha det i förhållande till hur
många prover som kommer in, hur man jobbar med
dem, hur de upparbetas och hur man svarar ut. Alla
de här sakerna runt omkring som man inte kan lägga
på en robot. Biomedicinska analytiker är ofta den
yrkesgrupp som vet hur det funkar i provmottagning,
hur proverna ser ut, hur de ankommer och hur ska
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intervju
de upparbetas, hur ska de förvaras och analyseras,
helhetsbilden liksom. Och om man då sätter in en
programmeringskompetens ovanpå det där, då får
man det perfekta gränssnittet mellan automationsplattformen och verksamhetens faktiska behov. Så vill
man göra sig eftertraktad och unik, då är det väldigt
bra att lära sig det här.

var inte perfekta, och de kanske inte är det nu heller,
men det har varit en stadig utveckling mot det bättre
hela tiden. Så jag har lärt mig allt eftersom hela tiden
och ibland har jag kommit tillbaka till ett program
jag har gjort för länge sedan och tänkt att det här kan
man ju skriva om så att det blir både kortare, enklare
och bättre på alla sätt.

Hur går programmeringen till?

Några tips till den som vill ge sig på det här?

– Med Hamilton är det ganska visuellt, det finns en
lista i mjukvaran, med kommandon som du drar in så
att de hamnar i en viss ordning i huvudfönstret. Sedan
kan du ändra inställningar i dina kommandon. Till
exempel om du ska pipettera så drar du ut kommandot ”aspirering”, alltså att du ska suga upp någonting.
Sedan klickar du upp kommandot och anger volym
och vilken vätskeklass det handlar om, och ”från var”
och ”till var”, och vilken spetstyp och allt sådant där
som roboten behöver veta. Det fina med programmering är att det finns ”if/else”-statements som dynamiskt kan reagera på ”om det här händer, gör så här”
eller ”om det här inte händer, äör så här istället”. Även
om programmet jobbar uppifrån och ner, så kan det
förgrena sig på olika tillstånd i programmet.

– Om du redan läst till biomedicinsk analytiker, eller
håller på att utbilda dig, kolla då vad det finns för
robotar på labbet. Redan idag finns det säkert nån
automation någonstans och det kanske är någonting
du kan sätta dig in i. Och sedan, om du är intresserad
och det känns kul, då kan man be om att få gå en
kurs hos tillverkaren. Programmering är nästa steg
om man känner att ”det här är nånting för mig och
det vill jag fortsätta med”, och av alla programmeringsspråk som finns där ute skulle jag rekommendera
Python. Det är lätt att lära sig, jämfört med många

andra, men styrkan ligger i att det finns många färdiga
bibliotek att hämta hem, så du behöver inte bygga
många saker från grunden. Och det gör att du ganska
snabbt kan iscensätta någonting, alltså överföra dina
kunskaper till någonting praktiskt. För om det bara
är teoretiskt och du bara sitter och lär dig dag ut och
dag in att programmera utan att ha någon förankring
i någonting fysiskt, då kommer du tröttna direkt.

Men det här är inget som tas upp på
utbildningen än så länge då?
– Nej, tyvärr. Tanken med min föreläsning var ju
lite grann att väcka eller ställa frågan till dem som är
ansvariga för utbildningen i Sverige. För att det är ju
färre och färre som utbildar sig, och många hoppas av
utbildningen också. Det som lärs ut är faktiskt ganska
gammaldags, i förhållande till vad man faktiskt gör på
labb. Men om man då kunde putta in ett programmeringsspår någonstans så skulle man kanske behålla fler.

Du började själv med en tredagarskurs hos
tillverkaren. Hur långt kom du på det?
–Jag skulle inte säga att man kommer särskilt långt,
man får en god uppfattning om ifall det här är
någonting för en eller inte. Alltså, om man hänger
med i koncepten som de går igenom, då har man alla
förutsättningar för att fortsätta lära sig tycker jag. Men
om man känner att ”vad är det ens de pratar om?”, då
kanske det inte är någonting för just dig.

Hur har du lärt dig mer efter kursen?
–Jag och en annan kollega gick den här kursen 2015.
Då hade vi bara en robot, som inte var i drift, och det
enda direktiv vi fick uppifrån var att vi skulle kunna
”utföra projekt”, och det låter ju väldigt flummigt,
vadå för projekt liksom? Jag sa till min chef att jag
ville underlätta för verksamheten, jag såg hur vi slet
varje dag med de hundratals proverna och ville automatisera mer. Jag fick svaret att det är omöjligt, det
går inte, blodet sedimenterar och den kan inte skaka
tillräckligt och så vidare. Men jag gav mig fan på att
försöka i alla fall. Så jag satte upp delmål, hur får jag
den att pipettera färskt blod utan sedimenteringen påverkar? Och när jag löst det, hur gör jag för att koppla
streckkoder till arbetslistan? De första programmen

Åtta pipettkanaler på en
pipetteringsrobot som med hög
precision kan pipettera 0,2 - 1000 µL
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING
OCH KARRIÄRVÄGAR I FOKUS PÅ IBL:S

CHEFSKONFERENS
I slutet av januari bjöd IBL in till en digital chefskonferens, där representanter från verksamhet,
lärosäten och yrkesorganisationer deltog. På agendan stod kompetensförsörjning och
karriärvägar i form av till exempel reglerad specialistutbildning.
Text: Marcus Rehnberg

Chefskonferensen leddes av IBL:s ordförande Maysae
Quttineh, som utöver sitt ordförandeuppdrag är områdeschef för primärvårdslaboratorierna i Jönköping,
och Sanela Halak, enhetschef för klinisk fysiologi och
nuklearmedicin vid Skånes universitetssjukhus. Dagen innehöll flera möjligheter för deltagarna att mötas
i gruppdiskussioner som utgick från två programpunkter. Dels den av IBL högt prioriterade frågan
om reglerad specialistutbildning för biomedicinska
analytiker, och dels en punkt om kompetensförsörjning som tog avstamp i Nationella vårdkompetensrådets rapport Statistikbaserade flödesbeskrivningar
för yrkesgruppen biomedicinska analytiker, som
släpptes i oktober och bland annat tittar närmare på
hur stora avhoppen från utbildningen är, när de sker
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och hur många biomedicinska analytiker som går
vidare till forskning.
Med på konferensen var Nationella vårdkompetensrådets statistiker Cajsa Krabbe som gick igenom rapporten och svarade på frågor från deltagarna.

Samsyn i frågan
Laboratoriet har pratat med några av deltagarna för
att fråga hur de ser på och förhåller sig till bristen på
biomedicinska analytiker.
– I stort anser jag att både lärosäte och verksamhet
har samsyn i frågan. Men för att komma tillrätta med
bristen på legitimerade biomedicinska analytiker krävs
flera olika åtgärder, som tydliga karriärvägar både via
lärosäten genom, magister- och masterprogram och

forskarutbildning, samt karriärstegar inom verksamheten. En nyckelfråga är också lönen som behöver
höjas rejält, något som verksamheterna inte ensamt kan göra, utan
troligen behövs öronmärkta medel
till biomedicinska analytiker från
politiskt håll. Riktade satsningar
på andra professioner är vanliga
men saknas för biomedicinska
analytiker, säger Lars Frelin som är
programdirektor för biomedicinsk
analytikerutbildningen på Karolinska Institutet.
Delar man syn även på vem som
ansvarar för vad?
– Ja, det tycker jag. Lärosätet
ansvarar för akademisk utbildning
och verksamheten för karriärvägar
och befattningar. Gällande att
påverka lönen så samägs frågan av
både lärosäte och verksamhet där
båda behöver lyfta behovet av ett
lönelyft för biomedicinska analytiker, säger Lars Frelin.

Fler yrkeskategorier på
labben än tidigare
Mika Arleklo, enhetschef på Laboratoriemedicin Bas, Helsingborgs
lasarett, berättar att de fått anpassa
sig i takt med att bristen på biomedicinska analytiker blivit större.
– Tidigare hade alla medarbetare
samma bakgrund och var utbildade biomedicinska analytiker, och
hade därmed fulla behörigheter på
samtliga sektioner på laboratoriet.
Fördelen var att det möjliggjorde
en större rotation för medarbetarna, vi kunde hjälpas åt över
gränser och schemaplaneringen
var lättare. I Helsingborg har vi
behövt göra schemaförändringar
för all laborerande personal för
att få det att gå ihop över hela
dygnet. Idag har vi flera olika
yrkeskategorier hos oss, med olika
kompetenser. Vi bemannar bland
annat vår provtagning nästan helt

biomedicinsk
analytikerlönen
är alldeles för
låg med tanke
på utbildningens
längd och det
ansvarsområde
vi har

”

med undersköterskor och även i
provmottagning har vi undersköterskor som arbetar sida vid sida
med legitimerade biomedicinska
analytiker. Vi ser att dessa yrkesgrupper kan komplettera varandra
fint inom ovannämnda sektioner.
Inne vid analysinstrumenten, mikroskopen, automationsbanan och
valideringsplatserna har vi numera
även andra yrkeskategorier.
Hur jobbar ni med karriärvägar i
Helsingborg?
– Inom laboratoriemedicin arbetar
vi aktivt med att erbjuda kompetensvägar och har en kompetensstege för alla laborerande medarbetare. Vi vill värna om våra duktiga
och drivna medarbetare och visa
på en intern utvecklingsmöjlighet
och har tillsatt en del specialisttjänster för biomedicinska analytiker i Skåne.

Arbetsmiljön oroar också
Även Vårdförbundet, som organisaerar många biomedicinska
analytiker, hade en representant
med på chefskonferensen.

Anne Lindgren, förbundsombudsman och yrkeshandläggare för
biomedicinska analytiker, tycker
att det är positivt att frågan om
kompetensförsörjning och specialistutbildning är prioriterad hos
samtliga som deltog. Hon berättar
att lönefrågan är viktig för Vårdförbundets medlemmar.
– Biomedicinsk analytikerlönen är
alldeles för låg med tanke på utbildningens längd och det ansvarsområde vi har. Många är med all
rätt oerhört missnöjda. Skrivningarna i HÖK 19 där erfarna och
särskilt yrkesskickliga skulle prioriteras har gett resultat, det märks en
trendförskjutning där lönenivåerna
för särskilt yrkesskickliga har ökat,
men lönespridningen har inte ökat
tillräckligt, säger Anne Lindgren.
Hon berättar också om en annan
fråga som hon märker att deras
medlemmar tycker är vikig.
– Det som har seglat upp som
mycket oroväckande på många
håll är arbetsmiljöfrågan och den
är i sin tur kopplad till kompetensförsörjningen.
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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 pratar
vi om ledarskap, och hur viktigt det är med
biomedicinska analytiker i chefspositioner.

Hur viktigt
är det med
biomedicinska
analytiker i
chefspositioner
på laboratorier
och
klinfysenheter?
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pensionärspanelen

Det är bra att
vara analytisk och
ha ett strategiskt
tänkande

Susanne Widell

Petra Lindberg

Agneta Colliander

75 år, Rockneby

69 år, Jönköping

67 år, Örebro

– När det gäller klinisk biomedicinsk laboratorievetenskap är det många som disputerar, dessa tycker jag
är bäst som chefer men de bör också ha arbetat på ett
kliniskt laboratorium. Det skulle frigöra fler läkare
och sjuksköterskor till vården där de har sin profession. Det är inte rätt att till exempel sjuksköterskor
får chefspositioner på ett kliniskt labb inom laboratoriemedicin. Däremot är klinisk fysiologi något helt
annat. Där görs många avancerade kliniska undersökningar som passar läkare eller sjuksköterskor med
klinfysinriktning. Vi legitimerade biomedicinska analytiker inom laboratoriemedicin är efter vetenskaplig
utbildning experter på att kvalitetssäkra metoder samt
att se kliniska avvikelser i både metodologiska och diagnostiska resultat. Dessutom ger detta en extra push
för biomedicinska analytiker att forska vidare för att
få högre tjänster och det är jätteviktigt för rekrytering
av nya studenter. Vi disputerade och doktorer i biomedicinsk laboratorievetenskap är bäst lämpade som
chefer, och gärna i en tjänst där vi även kan fortsätta
vårt forskningsarbete.

–Att vara en bra chef kräver först och främst rätt
personlig kompetens och ett personligt intresse.
Lämplig bakgrund och utbildning är dessutom
viktigt, och att vara biomedicinsk analytiker är en
lämplig bakgrund utöver att ha en bra ledarskapsutbildning. Fördelarna med att vara biomedicinsk
analytiker är att man har gedigen både teoretisk och
praktisk kunskap om laboratoriets själva kärnarbete
och dess förutsättningar. Med den kompetensen har
man goda förutsättningar att leda verksamheten på
ett initierat sätt. Det skapar också en naturlig tillit
från medarbetarna eftersom de märker att man vet
vad man pratar om. Biomedicinska analytiker har
en gedigen kunskap och erfarenhet av strukturerat
arbete vilket är en god grund för att vara verksamhetsansvarig. Analytiskt tänkande är själva DNA:t
i laboratoriearbetet och den förmågan ger en viktig
grund för att ta ansvar för en livsviktig verksamhet.
Planering, genomförande, uppföljning och analys av
verksamheten är naturligt i laboratoriearbetet vilket
också är en förutsättning för chefskapet. Teamarbete
har många biomedicinska analytiker tränat på i åratal
och det blir till en fördel när man ska representera
verksamheten utanför laboratoriet i olika grupper
och situationer.

– För mig är det självklart att biomedicinska analytiker ska vara chefer på laboratorier och inom klinisk
fysiologi. Vi har mycket lättare att både bemanna
och förstå arbetsuppgifter som ska utföras. Det är
bra att vara analytisk och ha ett strategiskt tänkande,
förmågor man ofta ser hos biomedicinska analytiker
och som man har nytta av som chef. Flera laboratorier har andra yrkeskategorier som chefer, och det kan
fungera bra. Men med få biomedicinska analytiker i
ledning riskerar man att inte premiera att legitimerade biomedicinska analytiker utför de arbetsuppgifterna som bedömts tillhöra gruppen, och lättare ta in
andra kategorier. Den som inte tillhör professionen
måste vara en aktiv, lyssnande chef och knyta till
sig biomedicinska analytiker i ledningen. På samma
sätt som verksamhetschefer som inte är läkare måste
ha en medicinskt ledningsansvarig läkare. Just nu är
jag chef på en vaccinationsmottagning som traditionellt skulle haft en sjuksköterska som chef, så visst
kan man vara chef utan att ha ”rätt” profession. Det
viktigaste är att vara lyhörd, se alla medarbetare och
vara insatt i hälso- och sjukvårdens lagstiftning. Det
är inga sjuksköterskor som tycker det är fel att jag är
deras chef. Så sammanfattningsvis är det bra med biomedicinska analytiker som chefer, men det krävs mer
än det för att vara en bra ledare.
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ETIK

etik

COVIDKORTET

LÅT OSS TALA OM ETIK

”Genom att dra covidkortet har arbetsgivaren fått mig
att ställa upp på arbetstider som ligger långt utanför
arbetsmiljölagens intentioner. Går det att se ett etiskt
dilemma i detta? Absolut.”

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.
IBL:s etiska kommitte 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.

Text: Åsa Gyberg Karlsson
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ULRIKA JOHANSSON
leg. biomedicinsk analytiker
med specialistfunktion
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ÅSA GYBERG KARLSSON
leg. biomedicinsk analytiker,
medlem i Statens
Medicin-Etiska Råd (SMER)

V

ANNE LINDGREN
leg. biomedicinsk analytiker,
förbundsombudsman
och ansvarig för biomedicinska
analytikerfrågor på Vårdförbundet

etik

Under de senaste två åren är vi
många som bidragit extra mycket,
med både tid och engagemang.
Vi har varit en stor del av denna pandemi. Tillsammans, men
också som enskilda individer. I
pandemins namn har vi många
övertidstimmar och många gånger
en familj som fått äta middag utan
oss, det är klart man ställer upp.
Arbetsmiljölagen säger att
arbetsgivaren systematiskt ska
planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till
att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.
Samma arbetsgivare som under
pandemin bett oss sträcka oss lite
längre. Och det har vi gjort, det
har varit en självklarhet.
Vi är många som är trötta nu,
men vi ställer fortfarande upp. För
patienterna, för arbetskamraterna,
för arbetsgivaren. ”Vi har ju fortfarande en pandemi” är ett mantra
vi upprepar för oss själva när vi
lyfter benen över sängkanten.

Tid för reflektion
Det finns i skrivande stund
signaler på att pandemin, och
därmed provtagningen, kommer
att trappas ner. Kommer det då
att finnas tid för ledighet? Är det

dags att börja tänka på sig själv? På
familjen? Kommer det finnas tid
för reflektion?
För mig har pandemin varit en
resa som snarast kan liknas vid en
berg- och dalbana i expressfart.
Genom att dra covidkortet har
arbetsgivaren fått mig att ställa
upp på arbetstider som ligger långt
utanför arbetsmiljölagens intentioner. Går det att se ett etiskt
dilemma i detta? Absolut.

Etisk konflikt
En etisk konflikt är den mellan
mitt självbestämmande – att ha
rimliga arbetstider – och att göra
gott. Prioriteringsplattsformen
pekar på att de med störst behov
ska få vård först (prioriteringsprincipen), och det gäller patienter.
Men om jag blir en patient om jag
inte får tillräcklig återhämtning?
Om det då tar längre tid innan jag
kan analysera patientprover igen,
än om jag fick en kortare ledighet.

Skulle det då vara etiskt försvarbart att tänka att min ledighet
skulle gå före att patientprover för
en kort period fick längre svarstid?

Organisationsetik
Här kan vi tala om organisationsetik och betydelsen av ett etiskt
ledarskap. Hur hälso- och sjukvården styrs, leds och organiseras
påverkar förutsättningarna för att
uppfylla de mål och värden som
ska främjas i hälso- och sjukvården. För mig har det under
pandemin blivit alltmer tydligt
att frågan om hur hälso- och
sjukvården styrs är i grunden en
etisk fråga som får konsekvenser
för patienter, anhöriga, anställda
och oss alla som medborgare. Ska
vi verkligen behöva känna etisk
stress när vi inte ställer upp? Ett
etiskt ledarskap måste innebära att
både patienten (proverna) och vi
anställda prioriteras. Oavsett om
det är en pandemi eller inte.

Hur låter era etikdiskussioner?

Vi är alltid intresserade av hur
diskussionerna på era arbetsplatser går.
Hör av er med era etikreflektioner till
laboratoriet@ibl-inst.se.
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vidareutbildning

MÅNGA MÖJLIGHETER
TILL VIDAREUTBILDNING
FÖR BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
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.

All högre utbildning delas in i
grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå. Biomedicinsk analytikerutbildningen är en högre
utbildning 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 masterutbildningar
att söka. Skillnaden mellan dessa
är att magisterexamen är på 60
högskolepoäng och masterexamen på 120 högskolepoäng vilket

motsvarar ett respektive två års
heltidsstudier.
För att bli antagen till en utbildning på avancerad nivå krävs en
examen på minst tre år på grundnivå. För den som inte uppfyller
det kravet finns det möjlighet att
bli antagen om man har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen tack vare någon annan omständighet, såsom yrkeserfarenhet
inom det område man ska studera
vidare. Många program på avancerad nivå kräver specifik grundutbildning, medan många är öppna

för sökande med kandidatexamen
inom olika huvudämnen. Ta alltrid reda på vad som gäller för just
den utbildning du är intresserad av
innan du söker.
Till höger finner du några exempel på utbildningar på avancerad
nivå du som biomedicinsk analytiker är behörig att söka. Listan
är inte heltäckande, och enstaka
utbildningar kan kräva kompletteringar för behörighet. Det går även
att på egen hand sätta ihop kurser
på avancerad nivå som leder till en
magister- eller masterexamen

Göteborgs universitet

Karolinska Institutet

Umeå universitet

» Masterprogram i folkhälsovetenskap, Hälsoekonomi

» Magister i diagnostisk cytologi

» Masterprogram i biomedicin

» Magister- eller masterprogram
i Evidensbasering: praktik, teori,
kontext
» Masterprogram i global hälsa
» Magisterprogram i mikrobiologi,
smittskydd och vårdhygien
» Examensarbete i biomedicinsk
laboratorievetenskap
» Flödescytometri och masspektrometri inom laboratoriediagnostik,
7.5 hp

» Magister i global hälsa
» Masterprogrammet i
bioentreprenörskap
» Masterprogrammet i toxikologi
» Masterprogrammet i biomedicin
» Kardiovaskulär diagnostik med
klinisk tillämpning, 7,5 hp

Linköpings universitet
» Experimental and medical biosciences, master´s programme

» Histopatologisk visualiseringsmetodik för ljusmikroskopi, 7.5 hp

» Biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå

Högskolan Kristianstad

Linnéuniversitetet

» Masterprogram i hälsovetenskap

» Masterprogram i eHälsa

Högskolan i Halmstad

» eHälsa för biomedicinska
analytiker, 7.5 hp

» Masterprogram i hälsa och livsstil

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
*till vissa program kan
kompletteringar behövas för att

Lunds universitetet

uppnå specifika behörigheter.

» Masterprogram i biomedicin

Örebro universitet

Jönköping university

Malmö Universitet

» Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa
och välfärd

» Biomedical Surface Science masters programme

» Masterprogram – metoder inom
medicinsk diagnostik, bild- och
funktionsdiagnostik

» Magisterprogram i Nordisk välfärd

» Masterprogram i gerontologi

» Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik på avancerad nivå, 30 hp

» Masterprogram – metoder inom
medicinsk diagnostik, klinisk
laboratoriemedicin

Mittuniversitetet

» Masterprogram – experimentell
medicin

» Magisterprogram i kvalitets- och
ledarskapsutveckling

» Masterprogram – Idrott med
inriktning fysiologi och medicin

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 ansökningsförfarandet går till på olika sätt.
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IBL:s nätverk
utfall

Rapport från nätverksträff med

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

SÖK KURSEN
HISTOPATOLOGISK
VISUALISERINGSMETODIK FÖR
LJUSMIKROSKOPI
SENAST 19/4

VIA www.antagning.se
Skanna QR-koden eller besök ibl-inst.se/lymfocyter
för att komma till utbildningen.

Vill du bidra till tidig
upptäckt av cancer?
Sök till magisterprogrammet i
Diagnostisk cytologi
60 hp, 1 år, start 29 augusti
Se mer på ki.se

ANSÖK SENAST 19 APRIL

Skanna
QR-koden för
att komma till
kursplanen.

Handledarnätverket
Den 25 januari hade vi årets första träff med handledarnätverket. Jag och Andreas Malmgren har tagit
över ansvaret för nätverket efter Jorge Hernandez som
gjort ett jättefint jobb tidigare men nu tagit sig an
andra uppgifter inom IBL. Som bollplank och stöd
har vi även rekryterat Nadine Sebaa till nätverkets
ledning.
På vår första nätverksträff för året deltog drygt 20
pigga handledare. Vi pratade om hur vi kan få till ett
levande och aktivt nätverk, och bland annat har vi nu
skapat en egen Teams-kanal där de som är medlemmar i nätverket kan föra diskussioner och dela material med varandra. Du som är medlem i nätverket bör
ha fått en inbjudan via mejl. Meddela IBL:s kansli i
annat fall.

Bästa tänkbara VFU
Det finns många viktiga frågor och gemensamma
beröringspunkter när det gäller handledning och
verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna är våra
blivande kollegor och vi behöver stötta och motivera
alla handledare i vårt avlånga land så att vi har förutsättningar att ge våra studenter den bästa tänkbara
verksamhetsförlagda utbildning som vi kan.
I dessa tider av pandemi och ökad belastning på
laboratorierna kan det bli extra svårt att behålla
kompetenta handledare. Nätverket skall hjälpa till att

inspirera oss att arbeta vidare i vår viktiga handledarroll! Genom att dela med oss av goda exempel och
lösningar på problem kan vi stötta varandra.

Peer learning
På det här första mötet delade jag med mig av erfarenheter från ett peer learning-projekt som jag arbetat
med under en längre tid. Efter detta diskuterade vi
peer learning i grupper. Det verkar som om många
handledare har testat peer learning under VFU och
de som inte testat blev lite lockade att börja. I utvärderingen av mötet kom det fram önskemål om att
fortsatt diskutera exempelvis hur man hanterar olika
hinder och barriärer under VFU, andra professioner
som är med i undervisning av studenterna, examinationer, handledare och utbildningsvägar, samarbete
med lärosäten, peer-learning och lärandeaktiviteter.
Vi planerar att genomföra totalt fyra nätverksträffar
under 2022.

Gå med i nätverket
Om du inte anmält dig till handledarnätverket ännu
– vad väntar du på? Vi ser fram emot fler medlemmar
och ett givande utbyte.

Camilla Linder

Medlemskap i våra
nätverk ingår i
IBL-medlemskapet.
Skicka ett mejl till
kansli@ibl-inst.se för
att ansluta dig.

Vi söker dig som tar examen i juni 2022 och som vill skriva
krönikor i varje nummer av Laboratoriet fram till examen.
Anmäl intresse till redaktionen på laboratoriet@ibl-inst.se

Camilla Linder

Andreas Malmgren

Nadine Sebaa
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kurser

kurser

Handledning under
verksamhetsintegrerad/
verksamhetsförlagd utbildning
En introduktion för dig som handleder studenter i verksamhetsförlagd
utbildning (VFU). Kursen kommer ta upp begrepp som handledarrollen,
studentens lärande, återkoppling och reflektion samt exempel på lärandemodeller under VFU. Målet med kursen är att du som handledare ska
bli stärkt i din roll som klinisk handledare och bli inspirerad till fortsatt
utveckling och kunna stötta studentens lärande och reflektera över din roll
som handledare.
Kursansvariga: Camilla Linder & Elisabeth Wiklund

Datum: 4 mars
Distans via Teams
Pris: 2 800
Pris för IBL-medlemmar: 1 900

Grundkurs i blodparasiter
Datum: 15-17 mars

Distans via Zoom

Pris: 4 800

Plasma- och urinproteinmönster
i klinisk diagnostik
Datum: 17-18 maj

Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker och andra
yrkesgrupper som utför och tolkar proteinelektrofores och vill höja sin kompetens inom området. Den består av en teoretisk del som bland annat berör proteinfraktioner i plasma och urin, metoder och bedömningar samt en praktisk del
med övningar och genomgång av fall.
Föreläsare: Charlotte Gran, Magnus Förnvik Jonsson, Johan Skogö

Datum: 5-7 september

Distans via Zoom

Pris: 2 400

Pris för IBL-medlemmar: 1 900

Datum: 15 september

Pris: 4 800

Pris för IBL-medlemmar: 3 800

Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker och andra yrkesgrupper som
arbetar med lungfunktionsdiagnostik. Kursen ger en fördjupad kunskap i undersökningsmetoder inom lungfunktionsdiagnostik t.ex. spirometri, diffusionskapacitet, impulsoscillometri, ergospirometri mm. Under 1,5 dag varvas teori
med intressanta fall som öppnar upp för diskussion bland deltagarna.
Huvudföreläsare: Per Wollmer, professor i Klinisk fysiologi och
nuklearmedicin.
Kursansvarig: Pia Olofsson
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Pris: 9 800

Pris för IBL-medlemmar: 8 800

Distans via Zoom

Pris: 2 800

Pris för IBL-medlemmar: 1 900

Kursen riktar sig till dig som jobbar med exempelvis inköp, metodutveckling,
forskning och reagenstillverkning. Föreläsningar om kemikalielagstiftning, hälsorisker, faromärkning och hur man läser ett säkerhetsdatablad. Även substitutionsarbete - utbyte av farliga kemikalier, riskbedömningar och CMR-utredningar kommer att tas upp samt lite råd och tips för en bra kemikaliehantering, med
hänsyn till kvalité, säkerhet och miljö.

Lungfunktionskurs
Distans via Zoom

Ort: Falun

Kurs i kemikaliehantering

En digital utbildningsdag om blodgaser, där vi fokuserar på kvalitetssäkring samt preanalytiska och metodiska aspekter
inom området.
Föreläsare: Finn Thormark Fröst, Kristina Höög Hammarström, Anna Karlsson, Anna Sjöström

Datum: 11-12 maj

Pris för IBL-medlemmar: 5 800

Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som nyligen har börjat arbeta
med cellmorfologisk diagnostik. Målet är att kunna identifiera
hematologiska celler i blodet. Utgångspunkten är normal hematopoes och vi följer vad som händer vid olika blodsjukdomar. Vi studerar live-bilder på celler via
kamera på mikroskopet till dataskärmar. För att kunna tillgodogöra sig kursen,
underlättardet om Du har en god teoretisk grund i hematologi och terminologi.
Kursansvarig: Karin Olander

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

Datum: 25 april

Pris: 6 800

Grundkurs i blodmorfologi

Pris för IBL-medlemmar: 3 800

Kurs i blodgas

Ort: Stockholm

Kursansvarig: Marianne Wallgren & Anders Bolmstedt

Kommande kurs

Kurs i urinsediment
Kursen tar bland annat upp njurens anatomi, fysiologi och njuranalyser. Vi
tittar gemensamt på sediment och olika fynd och tar upp fallbeskrivningar med
gemensam reflektion. Dagen avslutas med några nya fall som har intressanta
slutledningar.

Datum: september
Ort: Stockholm
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KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2022

SÖK STIPENDIER FRÅN IBL

4 Mars

11-12 maj

Handledning under
verksamhetsintegrerad/
verksamhetsförlagd utbildning
Digital utbildning

Lungfunktionskurs
Digital utbildning

10-11 mars
Klinisk mikrobiologi
Utbildning, Equalis

15-17 mars
Grundkurs i blodparasiter
Digital utbildning

16-17 mars
Läkemedel och toxikologi
Utbildning, Equalis

24 mars
Hematologi
Utbildning, Equalis

7-8 april
Klinisk immunologi
Utbildning, Equalis

15 april
Internationella biomedicinsk
analytikerdagen

25 april
Kurs i blodgas
Digital utbildning

SENAST 28 FEBRUARI

17-18 maj
Plasma- och urinproteinmöster i klinisk
diagnostik
Stockholm

12 maj
IBL:s årsmöte
Digitalt medlemsmöte

Grundkurs i blodmorfologi
Falun

15 september
Kurs i kemikaliehantering
Digital utbildning

20-22 september
Höstmöte i klinisk kemi
Jönköping

5-9 oktober
IFBLS world congress
Suwon, Sydkorea

September 2022
Kurs i urinsediment
Stockholm

KALLELSE TILL
IBL:S ÅRSMÖTE 2022
Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ och väljer styrelse och andra
förtroendevalda inom organisationen. Som medlem i IBL har du rösträtt
och möjlighet att delta på årsmötet (anmälan krävs för att delta).

Proteinanalyser
Utbildning, Equalis

Infektionsveckan och mikrobiologiskt
årsmöte
Stockholm

Besök www.ibl-inst.se/stipendier för att ansöka.

5-7 september

27-28 april

10-13 maj

IBL strävar efter att ständigt skapa möjligheter till både bredare och djupare
kompetensutveckling för sina medlemmar för att stärka biomedicinska
analytikernas position i samhället. Därför delar IBL ut stipendier till
yrkesverksamma biomedicinska analytiker.
Stipendier kan sökas för deltagande i kurser, konferenser och kongresser
samt andra aktiviteter, som är av värde för medlemmarnas fortbildning och
kompetensutveckling.

NÄSTA NUMMER AV

KOMMER 4 APRIL

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

POSTTIDNING

Retur till:
Laboratoriet
Ringvägen 56
118 61 Stockholm
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