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Ledare

VI HAR MYCKET 
ATT SE FRAM EMOT
Våren är här och på flera håll i landet har vi fått njuta av några soliga 
dagar. Det är viktigt för vår hälsa och vårt välmående att kunna njuta 
av de ljusglimtar vi länge längtat efter med tanke på allt som händer 
omkring oss i världen. Faktum är att jag skriver den här ledartexten på 
den dag som markerar att vi går mot ljusare tider. Vi lämnar en period 
med restriktioner, hög sjukfrånvaro och förhoppningsvis de sista spåren 
av masstestning och omprioriteringar i pandemins spår, och blickar mot 
återkomsten av fysiska möten och planering av en sommar där vi alla får 
en skön och välförtjänt semester.

I maj hålls infektionsveckan i Stockholm och i september blir det 
höstmöte för klinisk kemi och primärvård i Jönköping. Två tillfällen där 
vi äntligen kan få nätverka – fysiskt – med andra biomedicinska analyti-
ker i Sverige. Är du sugen på att vidareutbilda dig ska du definitivt kika 
på de nya magisterprogrammen för biomedicinska analytiker. Vi behöver 
bli fler och magisterutbildning ger möjlighet till utveckling av både din 
egen karriär och våra verksamheter. Professionens utveckling ligger i våra 
händer.

Vi har mycket att se fram emot, men först kommer den viktigas-
te dagen på året och det är vår yrkesdag. Att 15 april, internationella 
biomedicinska analytikerdagen infaller på en helgdag ger oss 
möjlighet att fira både veckan innan och efter själva da-
gen. Vi vet att vi gör skillnad varje dag men vi behöver 
hjälpas åt med att synliggöra det. IBL har planerat 
aktiviteter där vi på olika sätt ska hjälpas åt att 
synliggöra vår profession. Vi kommer även bjuda 
på en inspirerande podcast där vi möter dagens 
experter som ger oss tips och trix på hur vi kan 
använda sociala medier för att synliggöra 
vår profession. Håll utkik efter vår 15 
april-tävling, det kanske blir just du som 
vinner ett fint pris.

Med anledning av den kommande 
dagen vill jag säga Grattis till er alla 
på vår viktiga professions yrkesdag. 
Ni gör ett fantastiskt jobb varje dag, 
var ni än befinner er i Sverige.

Maysae Quttineh
Ordförande IBL

”
Vi vet att vi 
gör skillnad 

varje dag 
men vi 

behöver 
hjälpas åt 
med att 

synliggöra 
det 
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Den schweiziska armékniven inom analys

För att möjliggöra kund- och tillämpningsspecifika lösning-
ar inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin är det 
superkritiska vätskekromatografisystemet hos Nexera UC 
nu tillgängligt i flera konfigurationer. Dess unika hårdvaru-
innovationer garanterar en tillförlitlig och stabil analys,  
vilket gör Nexera UC till ett fulländat verktyg för utmanan-
de provseparationer. Genom att addera specificiteten  
i MS-detektering till mångsidigheten i SFC uppnås högsta 
känslighet. 
 
Oöverträffad tryckstabilitet för att säkerställa korrekt, 
reproducerbara data 
genom en unik och kompakt design av mottrycks -
regulatorerna 
 
Snabbare flöden, högre genomströmning och lägre  
kostnad per prov 
med en mobilfas som är miljövänlig och har låg viskositet  
 

Automatiserat arbetsflöde för metodundersökning 
för antingen LC- eller SFC-metodscreening 
 
Kombinationen med superkritisk vätskeextraktion 
sammanfogar snabb och enkel provberedning med  
toppmodern kromatografisk analys och högkänslighets -
detektering

Briljant mångsidighet och tillförlitlighet – nästa generations SFC

www.shimadzu.se/next-era-SFC

Shimadzu_LifeScience_Guide.qxp_190x250  21.10.20  12:40  Seite 1
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Tidigare i år publicerade Jämställdhetsmyndigheten 
rapporten Ekonomisk jämställdhet (2022:2), där de 
vill lyfta att statistik om lika lön bör jämföra likvärdi-
ga yrken, med likvärdiga krav på till exempel utbild-
ning. I en bilaga till rapporten tas Standard för svensk 
yrkesklassificering (SSYK) upp som ett system för att 
gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.
SSYK fastställs i Sverige av Statistiska centralbyrån 
(SCB) som själva beskriver standarden så här:
”SSYK är en viktig standard på arbetsmarknaden. Den 
används bland annat för att organisera information om 
lediga platser, arbetssökande och yrken. Den kan också 
användas inom företag och organisationer för klassifice-
ring av de anställda”.

Efter att rapporten publicerats hörde flera medlem-
mar av sig till IBL, upprörda över att biomedicinska 
analytiker återfinns i yrkesområde 3, huvudgrupp 32 
som innefattar ”yrken med krav på högskolekompetens 
eller motsvarande inom hälso- och sjukvård samt labora-
torium”, och närmare bestämt yrkesgrupp 3212 som 
består av Biomedicinska analytiker med flera. Vi 
ska återkomma till vad som ingår i ”med flera”.

Högskolekompetens eller motsvarande
Yrkesområde 3 beskrivs som ”Yrken med krav på hög-
skolekompetens eller motsvarande. Hit förs yrken för vil-
ka det normalt krävs gymnasieskola med påbyggnad eller 
kortare högskoleutbildning”, och de upprörda reaktio-
nerna är helt rimliga. Vi borde tillhöra yrkesområde 
2 (yrken med krav på fördjupad högskolekompetens) 
och Huvudgrupp 22: Yrken med krav på fördjupad 
högskolekompetens inom hälso- och sjukvård, där till 
exempel grundutbildade sjuksköterskor ingår.
Vi vände oss till SCB med frågan:
Finns det något skäl till att vi klassificeras som ett 
yrke utan krav på högskoleutbildning?
Vi fick tyvärr det oförstående svar vi också kanske för-
väntat oss. Myndigheten baserar inte klassificeringen 
på biomedicinska analytikers faktiska kompetens och 
krav på utbildning för att erhålla legitimation, utan 
rättar sig efter ISCO (International Standard Classi-
fication of Occupations) – en internationell standard 
som i det här fallet är irrelevant för biomedicinska 
analytiker i Sverige.

Enligt SCB:s webbplats är syftet med ISCO ”främst 
att tjäna som förlaga för nationella och regionala yr-
kesklassifikationer, vara tillämpbar för länder som inte 
utvecklar egna nationella yrkesklassifikationer och ge en 
aktuell och relevant grund för internationell rapporte-
ring, jämförelser och utbyte av yrkesinformation”.
Det finns ingen anledning att ISCO ska väga tyngre 
än det faktum att du inte kan bli biomedicinsk analy-
tiker i Sverige utan ha gått en 3-årig högskoleutbild-
ning, och för att få använda sig av titeln biomedicinsk 
analytiker inom hälso- och sjukvården krävs legitima-
tion (Patientsäkerhetslagen 2010:659, kap 4).

Både biomedicinska analytiker och BMA
Ett svar vi däremot fick från SCB var vilka andra 
yrken som ryms inom ”med flera” i Yrkesgrupp 3212.  
Förutom biomedicinsk analytiker ingår bland annat 
laboratorieassistent, cytologassistent, fysiologassistent 
och histopatologassistent, som samtliga är gamla yr-
kestitlar. Assistenttitlarna ersattes 1995 med biomedi-
cinsk analytiker, och även med de äldre titlarna har 
yrket krävt högskoleutbildning sedan 1977.
Även forensiker och cytodiagnostiker, som förutom 
biomedicinsk analytikerexamen kräver vidareut-
bildning på avancerad nivå finns med i Yrkesgrupp 
3212. Som grädde på moset har även förkortningen 
BMA letat sig in på listan (alltså utöver biomedicinsk 
analytiker) för att ytterligare förstärka intrycket att 
klassificeringen inte fastställts med större intresse för 
yrkesgruppen.

Även våra påpekanden om yrkestitlarna i gruppen 
möttes av ointresse, SCB kommer inte göra något om 
inte ISCO reviderar sin standard.
Biomedicinska analytiker är en viktig, kompetent och 
välutbildad yrkesgrupp. Vi är redan idag ett bristyrke, 
där stora pensionsavgångar väntar och vi kommer 
behöva all hjälp vi kan få för att uppmärksamma yrket 
som ett bra val för den som ska ut på arbetsmarkna-
den de närmaste åren. Det minsta vi kan kräva är att 
åtminstone svenska myndigheter erkänner oss som ett 
yrke som kräver högskoleutbildning.

IBL:s styrelse

IBL tycker

Varför klassas vi som ett yrke 
utan krav på högskoleutbildning?
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IBL:s styrelse 2021-2023

Victoria Heldestad
ledamot

leg.biomedicinsk analytiker, 
Med. dr. Universitetslektor, 

Klinisk mikrobiologi, 
Infektion och Immunologi, 

Biomedicinsk 
analytikerprogrammet. 

Umeå universitet.

Camilla Linder
ledamot

Leg. biomedicinsk analytiker 
adjungerad klinisk adjunkt 

(Karolinska Institutet) 
Karolinska 

Universitetslaboratoriet

Lisa Wiklund
ledamot

Leg. biomedicinsk analytiker 
PHD 

AKA, Omvårdnadsansvarig 
Karolinska 

Universitetslaboratoriet

Gabriella Lillsunde Larsson
vice ordförande

Leg. biomedicinsk analytiker  
Med Dr 

Utbildningssamordnare 
Universitetssjukhuset Örebro

Maysae Qutinneh
ordförande

Leg. biomedicinsk analytiker 
Områdeschef 

Primärvårdslaboratorierna 
Jönköping väst 

Laboratoriemedicin 
Region Jönköpings län

Andreas Malmgren
ledamot

Leg. biomedicinsk analytiker 
MSc och klinisk lärare. 

Doktorand inom klinisk medicin 
med inriktning klinisk fysiologi, 

Lunds universitet

Jorge Hernandez
Ledamot

Leg. biomedicinsk analytiker 
PHD 

Diagnostiskt centrum 
Kalmar läns sjukhus.

IBL tycker
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Avhandling

Pinpointing 
biomarkers of 
importance 
for children with 
combined 
type 1 diabetes 
and celiac disease
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vetenskap

Både typ 1-diabetes (T1D) och 
celiaki är autoimmuna sjukdomar, 
det vill säga sjukdomar där im-
munförsvaret attackerar kropps- 
egen vävnad samtidigt som den 
skyddande immunregleringen 
misslyckas med att förhindra den 
autoimmuna attacken. Förutom 
att båda är av autoimmun ka-
raktär, har dessa sjukdomar även 
gemensamma riskgener. Detta 
medför att individer med enbart 
någon av dessa sjukdomar löper 
större risk att utveckla även den 
andra sjukdomen. Typ 1-diabetes 
uppstår på grund av att de insulin-
producerande cellerna i bukspott-
körteln gradvis förstörs.

Immunförsvarets viktigaste upp-
gift är att skydda oss från virus, 
bakterier och parasiter. För att 
kunna uppnå detta krävs ett speci-
ficerat immunförsvar bestående av 
ett antal olika typer av immuncel-
ler såsom lymfocyter, monocyter 
och granulocyter. Lymfocyter 
differentieras till huvudgrupperna 
T-, B- och naturliga mördarceller 
(NK). 

MInskad tolerans
Vid autoimmunitet tycks det 
föreligga en obalans i immunsyste-
met som drivs av immunsystemets 
olika celler (till exempel T-celler) 
och immunmarkörer (till exempel 
cytokiner och kemokiner). Typ 1- 
diabetes liksom celiaki känneteck-
nas av en T-cellsdriven inflam-
mation orsakad av en minskad 
tolerans mot autoantigener. 
Regulatoriska T- och B-celler är 
involverade i upprätthållandet av 

den immunologiska toleransen. 
T-regulatoriska (Treg) celler har 
en viktig funktion i att upprätt-
hålla självtolerans och därmed 
förhindra uppkomst av autoim-
muna sjukdomar. Funktionen hos 
B-regulatoriska (Breg) celler vid 
autoimmunitet är fortfarande till 
stor del okänd men de tros vara 
involverade i både utvecklingen 
och progressionen av autoimmuna 
sjukdomar. 

Utöver de olika immuncellerna, 
har även de perifera immunmar-
körerna viktiga funktioner vid 
olika immunologiska reaktioner. 

Immunmarkörer kan indelas i så 
kallade klassiska immunmarkö-
rer, som omfattar cytokiner och 
kemokiner, och icke klassiska 
immunmarkörer såsom akutfas-
proteiner, adipocytokiner och 
matrixmetalloproteinaser.

Ett komplext fenomen
Den immunologiska obalansen 
som ses hos individer som in-
sjuknat i både T1D och celiaki är 
ett komplext fenomen där såväl 
immunceller som olika immun-
markörer är involverade i både 
aktivering och inaktivering av 

Schematisk översikt över avhandlingens kliniska del och dess syften

Andrea Tompa disputerade i oktober 2021 med avhandlingen Pinpointing biomarkers of 
importance for children with combined type 1 diabetes and celiac disease. Syftet med 
avhandlingen var att erhålla mer kunskap om det perifera immunsystemet hos barn med 
kombinerat diagnos av typ 1-diabetes och celiaki.

Text: Andrea Tompa
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immunsvaret. Baserat på befintlig 
evidens är det uppenbart att vi är 
långt ifrån att förstå den immu-
nologiska komplexiteten som 
föreligger hos individer som har 
T1D i kombination med celiaki. 
Sjukdomarna är långt ifrån endast 
ett biologiskt fenomen, utan det 
är ett komplext fenomen med 
flera dimensioner där psykologi 
såväl som sociologi spelar en viktig 
roll. Alltså har dessa faktorer stor 
betydelse för graden av hälsa samt 
välmående, eller i motsatt fall 
ohälsa, hos den enskilda individen. 
För att öka möjligheten till tidiga-
re diagnos, förbättrad behandling 
och sjukdomskontroll, och däri-
genom kunna bidra till individens 
välmående behöver vi få ökade 
kunskaper om den immunologiska 
komplexiteten som finns hos barn 
med kombinationen T1D och 
celiaki.

Preanalytiska faktorer
För att få mer kunskap om den fö-
religgande komplexiteten, det vill 
säga immunsystemets olika celler, 
till exempel T- och B-celler, samt 
olika perifera immunmakörer, kan 
dessa studeras i blodprover med 
hjälp av immunologiska metoder 
såsom flödescytometri och fluoro-
kromteknik. Flera preanalytiska 
faktorer (till exempel antikoagu-
lantia, provhanteringstid, isolering 
och/eller frysförvaring av celler) 
kan dock ha inverkan på de olika 
immunologiska cellmarkörerna 
och därmed eventuellt påverka 
resultaten. För att generera tillför-
litliga resultat av hög kvalitet är 
det viktigt att utvärdera effekten 
av olika preanalytiska faktorer 
samt optimera metoderna för att 
säkerställa att metodikerna är till-
förlitliga och möjliga att använda 
i kliniska studier, till exempel hos 
barn med autoimmuna sjukdomar.

Schematisk översikt över förändringar i subpopulationer av T- och 
B-celler samt lösliga immunmarkörer som ses hos barn med typ 
1-diabetes (T1D) och/eller celiaki (C).
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Syfte
Studiens övergripande syfte var att 
erhålla mer kunskap om hur olika 
sorters T- och B-celler påverkas, 
samt hur och vilka immunmar-
körer som påverkas hos barn med 
kombinerad diagnos av T1D och 
celiaki. 
Specifika syften:
• att utvärdera effekten av viktiga 
preanalytiska faktorer (antikoagu-
lantia, provhanteringstid, isolering 
och/eller frysförvaring) som kan 
ha inverkan på flödescytometrisk 
analys av olika subgrupper av T-, 
Treg-, B- och Breg-celler,
• att kartlägga fördelningen av 
perifera T-, Treg-, B- och Breg-cel-
ler hos barn med T1D och/eller 
celiaki i jämförelse med barn utan 
dessa sjukdomar (referenser), 
• att studera cirkulerande immun-
markörer associerade med autoim-
munitet, hos barn med T1D och/
eller celiaki i jämförelse med barn 
utan dessa sjukdomar (referenser).

Metod
I forskningsprojektet har blod-
prover samlats in från fem olika 
studiegrupper: blodgivare, barn 
diagnostiserade med T1D eller/
och celiaki samt barn utan dessa 
sjukdomar (referenser).

Blodproverna har använts för 
analys av olika subgrupper av pe-
rifera T-, Treg-, B- och Breg-celler 
med hjälp av flödescytometri. Flu-
orokrom-metodik har använts för 
kvantifiering av nästan 30 perifera 
immunmarkörer. 

För de metodologiska studierna 
har helblodsprover samlats in från 
totalt 60 blodgivare (30 män och 
30 kvinnor i åldrarna 18-65 år) för 
utvärdering av viktiga pre- 
analytiska faktorer såsom antiko-
agulantia, provhanteringstid, iso-
lering, nedfrysning, frysförvaring 
och upptining. 

De prekliniska studierna inklude-
rade blodprover, insamlade från 
totalt 103 deltagare i åldrarna 6-18 
år, bestående av barn diagnostise-
rade med T1D eller celiaki, barn 
med kombinerad diagnos av T1D 
och celiaki samt barn utan dessa 
sjukdomar. Inklusionskriterier för 
barn med någon av sjukdomarna 
var fastställd diagnos av T1D och/
eller celiaki. Inklusionskriterier för 
referensgruppen var frånvaro av 
tecken på T1D, celiaki eller andra 
autoimmuna sjukdomar.

Resultat 
Studiernas resultat har gett upphov 
till fyra vetenskapliga arbeten varav 
tre är publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter och det fjärde arbetet är 
i manuskriptform och inskickat till 
vetenskaplig tidskrift.
Metodstudierna visade att antiko-
agulantia och provhanteringstid 
upp till 24 timmar inte påverkar 
T-, B- och NK-celler. Vi har även 
sett att isolering och frysförvaring 
är lämpliga metoder för att förvara 
T- och B-celler för att vid senare 

tillfälle studera cellytmarkörer. 
Våra resultat visade även att T-, 
Treg-, B- och Breg-celler gene-
rellt inte påverkas av kort- eller 
långtidsförvaring. Dessa resultat 
tyder därmed på att isolerade och 
frysta T- och B-celler är lämpliga 
att användas i olika immunolo-
giska studier i såväl kliniska som 
forskningsstudier. 
Den prekliniska delen av forsk-
ningsprojektet, där vi har stud-
erat perifera T- och Treg-celler 
visade på tydliga förändringar i 
den regulatoriska funktionen av 
immunsystemet hos barn med 
autoimmuna sjukdomar. Resul-
taten tyder på att det hos barn 
med diagnostiserad T1D förelig-
ger en nedsatt suppressiv funk-
tion. Detta är i motsats till det 
immunologiska mönster som ses 
hos barn med celiaki, vilket tyder 
på en ökad suppressiv aktivitet.
Våra resultat från undersökning 
av fördelning av perifera B/
Breg-celler och dess subgrupper 
visade tydliga skillnader mel-
lan barn med en eller två av de 
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autoimmuna sjukdomarna T1D 
och celiaki. Barn med kombi-
nation av T1D och celiaki visar 
på en ökad andel B-celler med 
minnesfunktion. Däremot ses 
att barn med endast ett av dessa 
två autoimmuna tillstånd har en 
ökad andel naiva/omogna B-celler. 
Dessa observationer tyder på att 
B-cellsmedierad immunreglering 
hos barn med kombination av 
T1D och celiaki är klart avvikande 
från vad som ses hos barn med 
enbart en av dessa två autoimmu-
na sjukdomar.

Markörskillnader
Resultaten från undersökning av 
cirkulerande immunmarkörer 
visade på skillnader i nivåer av 
”klassiska” immunmarkörer (cyto-
kiner, kemokiner). Det fanns även 
tydliga förändringar i nivåer av 
”icke klassiska” immunmarkörer 
(akuta fasproteiner, adipocytokiner 
och matrixmetalloproteinaser) hos 
barn med kombination av T1D 
och celiaki. Våra resultat visar att 
barn med kombination av T1D 
och celiaki har lägre nivåer av vissa 
cytokiner och kemokiner, det vill 
säga ”klassiska” immunmarkörer, 
jämfört med barn med enbart en 
eller ingen av dessa två sjukdomar. 
Detta tyder på en nedsatt supp-
ressiv funktion av immunsystemet 
av barn med två autoimmuna 
sjukdomar. Vidare vi har funnit 
att dessa barn har lägre nivåer 
av vissa akutfasproteiner, liksom 
adipocytokiner, jämfört med barn 
med enbart T1D. Dessa immun-
markörer kan ha en prognostisk 
betydelse i utvecklingen av celiaki 
hos barn med T1D och möjligt-
vis även vara potentiella marker 
för terapeutiska ändamål. Således 
visar dessa resultat på vikten av att 
fortsätta studera de ”icke klassiska” 
immunmarkörerna för att belysa 
och få en djupare förståelse av de 

heterogena immunprocesser som 
föreligger vid kombinerad diagnos 
av T1D och celiaki. 

Slutsatser
Våra resultat från de metodolo-
giska studierna har tillfört viktig 
kunskap för vidareutveckling av 
såväl klinisk diagnostik som forsk-
ning relaterad till flödescytometri. 
Vidare indikerade våra resultat 
att frysförvarat cellmaterial är 
användbart för att studera perifera 
immunceller. Denna kunskap är 
ett viktigt bidrag till utvecklingen 
av ett bredare användningsområde 
för frysförvarat cellmaterial för 
såväl forskningsstudier som inom 
kliniska sammanhang, till exempel 
vid cellterapi. Genom att vi har 
studerat både cellulära och lösliga 
immunmarkörer i blodet bidrar de 
kliniska resultaten till en bredare 
och djupare förståelse för det peri-
fera immunförsvaret hos barn med 
T1D och/eller celiaki. Resultat 
från de kliniska studierna visade 
att det perifera immunsvaret var 
tydligt avvikande hos barn med 

Andrea Tompa är bio-
medicinsk analytiker med 
specialisering klinisk kemi/
transfusionsmedicin sedan 
år 1993. Sedan mars 2022 
jobbar hon som universi-
tetslektor inom biomedi-
cinsk laboratorievetenskap 
vid Hälsohögskolan i 
Jönköping. Tjänsten är en 
kombinationstjänst som 
innefattar en lektorstjänst 
på Biomedicinska analyti-
kerprogrammet - inriktning 
laboratoriemedicin på 
Hälsohögskolan samt en 
klinisk tjänst på Laboratori-
emedicin, Region 
Jönköping.
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children in contrast to high expression of 
CD101(+) /CD129(+) on Treg cells in children 
with coeliac disease. Clin Exp Immunol. 
2015;180(1):70-82.

2. Tompa A. Pinpointing biomarkers of 
importance for children with combined 
type 1 diabetes and celiac disease [Doctoral 
thesis, comprehensive summary]. Jönköping: 
Jönköping University, School of Health and 
Welfare; 2021.

3. Tompa A, Åkesson K, Karlsson S, Faresjö 
M. Suppressed immune profile in children with 
combined type 1 diabetes and celiac disease. 
Clin Exp Immunol. 2020;201(3):244-57.
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Subsets of CD4(+), CD8(+), and CD25(hi) 
Lymphocytes Are in General Not Influenced by 
Isolation and Long-Term Cryopreservation. J 
Immunol. 2018;201(6):1799-809.

dubbeldiagnos av T1D och celiaki 
jämfört med barn med endast en 
av dessa autoimmuna sjukdomar. 
Sammanfattningsvis belyser våra 
resultat vikten av att studera det 
perifera immunförsvaret med 
fokus på både cellulära och lösliga 
immunmarkörer. Detta för att 
bidra till en djupare kunskap om 
obalansen i immunförsvaret som 
observerats hos barn som diag-
nostiserats med såväl T1D som 
celiaki.
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SOFIE JOHANSSON 
OCH HANNA CAMÉN ÄR

ÅRETS 
BIOMEDICINSKA 
ANALYTIKER 2021
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Årets biomedicinska analytiker

Som vanligt när Årets biomedicinska analytiker ska utses, fick vi in flera bra nomineringar 
som lyfte viktiga insatser från värdiga representanter för yrket. Det vanliga är att någon 
nominerar en kollega man tycker gjort något extra för arbetsplatsen eller professionen. 
Så även i år, men just den nominering som ledde fram till årets utmärkelse avvek från det 
mönstret. 
Syns vi inte så finns vi inte, brukar det sägas. Och biomedicinsk analytikeryrket behöver 
absolut allt rampljus det kan få. Utmärkelsen går den här gången till två biomedicinska 
analytiker som inför över 9 000 Instagramföljare uppmärksammar yrket via kontot 
2biomedicinskaanalytiker sedan hösten 2020, och nomineringen kom från just en av 
duons många följare. IBL säger stort grattis till Hanna Camén och Sofie Johansson, årets 
biomedicinska analytiker 2021!

Text: Marcus Rehnberg

Nomineringen från Jennie Sporre, biomedicinsk analytiker, Stockholm
”Det finns inga mer självklara att nominera till årets biomedicinska analytiker än Hanna 
Camén och Sofie Johansson. Dessa två fantastiska kvinnor driver instagramkontot 
2biomedicinskaanalytiker med över 9300 följare som de startade tillsammans hösten 2020.
Biomedicinska analytiker är ovärderliga i vårdkedjan, något som inte minst varit väldigt tydligt 
under pandemin. Tyvärr är vi en bortglömd yrkesgrupp och inte ens annan vårdpersonal vet vad 
vi gör, och provsvar dyker magiskt upp som trolleri. Detta var något som Hanna och Sofie, precis 
som många av oss yrkesverksamma känner av och ser men till skillnad från de flesta så tog de tag 
i osynligheten och skapade instagramkontot.
Tillsammans delar de med sig av biomedicinsk analytikers vardag (och natt) i informativa inlägg 
om olika analyser, provtagning, rörordning och vanliga provtagningsfel. De har även informerat 
om utbildningen och de två olika inriktningarna och skrivit önskeinlägg. Då de själva jobbar inom 
kemi/transfusion och komponentberedning har de haft gästinläggare inom bland annat områdena 
mikrobiologi, forskning och klinisk fysiologi och vi har nog fler fantastiska gästinläggare att se fram 
emot.
Allmänhet och vårdpersonal har fått upp ögonen för vårt yrke och ställer gärna frågor och 
diskuterar. Hanna och Sofie har inte bara skapat en plats för information och tydliggörande utan 
även en plattform där biomedicinska analytiker kan dela erfarenheter och diskutera allt från 
olikheter till tips och skapa kontakter.
Deras instagramkonto säger allt så gå gärna in där och se när de med humor och glädje sprider 
information om vårt yrke, så förstår ni varför de förtjänar utmärkelsen.”

Känner ni igen er i nomineringen?
– Ja, framför allt att man kan diskutera, alltså att det 
blir som en mötesplats. Det är många som hör av sig 
till oss med frågor, säger Hanna Camén.
– Och det var väl syftet hela tiden, men vi trodde nog 
inte det skulle bli så stort. Vi tänkte mer att vi ville 
visa familj och vänner vad vi gör, och så var det för 
skojs skull. Vi såg även att många sjuksköterskor hade 
konton, men att det inte fanns inte så många bio-
medicinsk analytiker-konton, fyller Sofie Johansson i.

De är båda 25 år, och träffades hösten 2020 när 
Hanna började jobba på Västerviks sjukhus, där Sofie 
redan jobbade sedan tidigare samma år. Kort därefter 
startade de sitt gemensamma Instagramkonto, något 
de beskriver som en följd av att de var bland de yngsta 
på arbetsplatsen och därför ofta pratade med varandra.
I början var det som sagt mest tänkt för att visa släkt 
och vänner, och det tog några månader innan följa-
rantalet sköt i höjden. Följarskaran passerade  



”
”vi tyckte det var 
ganska sjukt att 
vi ens hade fått 

100 följare”
Sofie Johansson om att ha 
tusentals följare på Instagram
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3 000 personer sommaren 2021, något som upp-
märksammades på kontot, och har idag är följarna fler 
än 9 300. Hanna berättar att de höll rätt bra koll på 
siffrorna i början, men att de inte titar lika mycket på 
det nu, och att det nog tog ungefär ett halvår innan 
de kände att det nog fanns ganska många som de inte 
kände sedan tidigare bland följarna,
– Jag kommer ihåg att vi tyckte det var ganska sjukt 
att vi ens hade fått 100 följare, men sedan blev det 
jättemånga. Det hade vi inte räknat med, säger Sofie.

Ingen press
På frågan om de känner någon stigande press på att 
leverera innehåll när följarskaran växer, svarar de att 
de förvisso tänker mer på vad de lägger upp, och att 
det blivit ännu viktigare hur de uttrycker sig i takt 
med att frågor och kommentarer blir fler och alltmer 
detaljerade. De påpekar att jobbet kommer i första 
hand, och att publiceringstakten anpassas efter det.
– Man känner såklart lite press. Men vi har ju mycket 
på jobbet, och då hinner vi inte lika mycket. Jag för-
söker tänka att man följer oss för att man vill se vad vi 
gör, och inläggen får komm upp när de kommer upp, 
säger Sofie.

Många frågor
Nomineringen tar upp att de får många frågor som 
besvaras och diskuteras på kontot och i kommentarer-
na, och de försöker se till att inget lämnas hängande 
utan svar.
– Vi svarar i regel på i stort sett allt. Det är väl någon 
video som har gått lite viralt eller så, då har vi nog 
inte svarat på allt för att det blev för mycket. Men 
så länge det är frågor eller roliga hejarop så svarar vi. 
Vi får ganska många frågor som kanske inte alls rör 
vårt område, men vi gör alltid vårt bästa för att svara, 
eller säga att vi faktiskt inte vet och inte har någon att 
fråga i närheten, säger Hanna.
Sofie fyller i:
– Om det är lätta frågor som går snabbt att svara på, 
då svarar vi med en gång. Men sen kan det ju vara 
saker som vi inte vet, och som vi vill fördjupa oss i 
innan vi svarar. Och ibland kan det bli att vi glöm-
mer bort att svara, eller att vi inte vet svaret. Men vi 
försöker lyfta det vi inte vet, så att någon annan kan 
svara, så att vi också lär oss. Men eftersom vi är två 
som har kontot, så kan det bli så att den ena missar 
när den andra har öppnat något meddelande eller så, 
och det finns säkert några vi inte har svarat för att de 
försvunnit i mängden också.

Sofie Johansson är Västerviksbo från början, utbildade  
sig vid Linköpings universitet och jobbade i Norrkö-
ping innan hon kom till Västervik och Klinisk Kemi 
och Transfusionsmedicin i början av 2020.
– Det är knappt så jag kommer ihåg varför det blev 
biomedicinsk analytikeryrket för mig, jag började ju 
utbildningen direkt efter gymnasiet. Om jag ska vara 
helt ärlig så visste jag faktiskt inte alls vad det innebar, 
men jag läste i en sådan där katalog över universitet 
och utbildningar och fastnade för just biten med att 
få jobba på labb. Jag gillade kemi och biologi, och 
tyckte det passade perfekt. Men jag hade egentligen 
ingen aning om vad det egentligen innebar, utan det 
fick när jag började plugga, faktiskt.
Hanna Camén, som kommer från Borås, utbildade 
sig vid Göteborgs universitet och hamnade på Klinisk 
Kemi och transfusionsmedicin trots att hon faktiskt 
gick klinisk fysiologi-inriktningen.
– Det stämmer. Jag hamnade i Västervik, det var inte 
riktigt jag som bestämde det, och där var det labb 
som gällde. Så det var bara in och köra det racet där, 
och jag tyckte det var jättekul. Framför allt transfu-
sionsmedicin, säger Hanna och berättar hur hon fick 
upp ögonen för yrket.
– Jag tog inte raka spåret, utan gick naturvetenskap-
ligt basår mellan gymnasiet och universitetet. Där 
träffar man ganska många kompisar, som har mål 
och drömmar, och jag hörde någon som pratade om 
utbildningen. Jag visste bara att jag ville plugga något 
naturvetenskapligt.

Tillbaka till Göteborg
Sedan några månader är Hanna Camén tillbaka i 
Göteborg, och jobbar numera på Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset.
– Jag är på ett väldigt bra ställe, på ett stort sjukhus 
där det händer mycket inom transfusionsmedicin. Vi 
jobbar tätt med läkare, så nu är jag rätt fast här i blo-
dets värld. Men jag trivdes jättebra i Västervik. Och 
det är faktiskt lite känslosamt nu, för Sofie och jag har 
inte pratat så här på jättelänge (vi genomför intervjun 
via Zoom, reds. anmärkning). Vi blev väldigt bra 
vänner, så det är tråkigt att man inte jobbar tillsam-
mans längre och har de här vardagliga konversationer-
na. Det blir mycket som bara är Instagramprat, eller 
snarare meddelanden till varandra. Så det saknar jag, 
det här vardagliga tillsammans.
De berättar att Hannas flytt till Göteborg såklart har 
påverkat deras gemensamma Instragramkonto, både 
publiceringstakten och innehållet de publicerar. Där 
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de tidigare hade ständig tillgång till varandra, får 
samarbetet nu istället skötas på distans.
– Det blir ju över telefonen, vi skriver till varandra. 
Det var lite bättre och roligare innan, när vi jobba-
de tillsammans. Då kunde man hjälpas åt mer, med 
inlägg och så, berättar Sofie.
– Det har ju stannat av lite, just för att det var så 
mycket lättare att säga ”Vad gör du nu? Ska jag filma 
när du gör det här?”, och sedan kunde vi bara lägga 
upp det som en story. Det är inte samma sak nu, för 
nu kanske man måste be en annan kollega att filma 
eller så. Och med skämtvideos och sånt, vi hade var-
andra på ett annat sätt tidigare, säger Hanna.

Över generationsgränserna
Biomedicinsk analytikeryrket står som bekant inför 
stora pensionsavgångar och en generationsväxling till 
en yrkeskår där Instagram och resten av det sociala 
medielandskapet är ett mer naturligt inslag. Och 
även om röster ofta höjs för att professionen måste bli 
mer synlig, är det kanske inte helt ovanligt att man 
sökt sig till yrket för att det är just ett vårdyrke utan 
patientkontakt, beroende på inriktning.
– Absolut, jag möter ganska många som säger att de 
valde det här för att de vill jobba inom vården, men 
verkligen inte vill träffa patienter. Jag tror att många 
är tacksamma för att det är några som tar steget och 
visar upp yrket, säger Hanna som också berättar att 
deras inlägg når över generationsgränserna och att 
många äldre biomedicinska analytiker är aktiva i deras 
kommentarsfält.
– Ja, de gillar inlägg och skriver ofta kommentarer, 
de skriver meddelanden om att de känner igen sig. Vi 
har pensionärer som kommenterar att ”så var det när 
jag var ung och när jag jobbade också”. Det är ofta 
hög igenkänningsfaktor.

Provtagning är populärt
Kanske beror det på deras egen inriktning, och att 
den lockar till sig en viss publik. I vilket fall svarar de 
enhälligt att det är provtagning som är det ämne som 
engagerar och efterfrågas mest av följarna.
– Allt som handlar om provtagning drar jättemycket, 
framför allt sjuksköterskor och sjuksköterskestuden-
ter. Så om man någon gång blir lite sugen på att få lite 
fler likes så kanske man drar till med ett provtagnings-
inlägg, så är det ju. Men vi går på känsla, och vårt 
eget intresse, säger Hanna om vad som styr vad de tar 
upp för ämnen i sina inlägg.

De blandar humor och allvar i sina inlägg, det finns 
utrymme får både fredagsdanser och informations-
späckade inlägg om till exempel blodbrist eller vanliga 
fel vid provtagning. Ofta använder de humor för att 
få fram sina poänger.
– Jag tror att om man gör det med lite humor så 
kommer det kommer gå in lättare, när vi till exempel 
vill lära någon någonting. Många vill ha provtag-
ningsvideos för att lära sig, då är det bättre att göra 
det lite roligt, och inte så seriöst, tror jag. Jag tror folk 
tar till sig det lättare då, säger Sofie.

En tveklöst positiv effekt av att de når en stor pu-
blik med sina inlägg om arbetet på labbet, är att fler 
får upp ögonen för och blir intresserade av biomedi-
cinsk analytikeryrket, något de själva kan vittna om.
– Ja, det är många som har berättat att de kommer 
söka utbildningen, att de blivit motiverade. En del 
har tänkt på det länge, men sökt nu nu när de har 
sett hur det är. Och många säger att de har tagit upp 
tidigare påbörjade biomedicinsk analytikerstudier, 
berättar Sofie.

100-procentig rekommendation
Efter ett ha varit yrkesverksamma ett tag är det ingen 
tvekan om att Hanna Camén och Sofie Johansson 
själva rekommenderar yrket till den som funderar på 
framtida yrkesval.
– Ja, det är jättefint, väldigt givande och utvecklande, 
säger Sofie.
– 100%, säger Hanna, för den som gillar det natur-
vetenskapliga och att lära sig saker hela tiden så är det 
här rätt ställe. Det är liksom mitt mål, att lära mig så 
mycket som möjligt, att fråga saker hela tiden. Just nu 
finns det som sagt ganska många som går i pension, 
och de har erfarenhet och kan så mycket. Så jag försö-
ker verkligen suga ut allt de har upplevt i sin karriär.

15 april:
IBL & 2biomedicinskaanalytiker
På Internationella biomedicinsk 
analytikerdagen sänder vi ett 
inspirationssamtal om att nå ut på Sociala 
medier som biomedicinsk analytiker, med 
IBL:s ordförande Maysae Quttineh, Hanna 
Camén och Sofie Johansson.
Läs mer om det och våra övriga 15 april-
aktiviteter på sidorna 28-29.
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Allt som handlar 
om provtagning 
drar jättemycket

Hanna Camén om vilka 
ämnen som engagerar mest



20 - 22 SEPTEMBER 2022 
HÖSTMÖTE I KLINISK KEMI 

Vi hoppas att vi ses fysiskt 
på plats i Jönköping. 

Dagarna kommer att bjuda på 
många intressanta föreläsningar, 

mingel och inte minst en  
utställning med den senaste  

laboratorieutrustningen. 

Hjärtligt välkomna till Jönköping. 
Organisationskommittén
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Vi tillämpar förs till kvarn-principen, så skicka din intresseanmälan till oss så fort som möjligt.

Hoppas vi ses i Jönköping!
Hälsningar från styrelsen i SKKT
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Pensionärspanelen

– Årets tema är bra, många vet inte att det är legiti-
merade biomedicinska analytiker som gör covid-tester 
och hur viktigt det är att resultaten är kvalitetssäk-
rade. Dessutom förstår man inte skillnaden mellan 
snabbtest och PCR-test, det ät viktigt att belysa.
Ett önsketema måste vara kvalitetssäkring av labo-
ratorieanalyser och dess resultat inom klinisk diag-
nostik, behandling och uppföljning. Det har nyligen 
visat sig att en del privata labb anställer biomedici-
nare, undersköterskor, sjuksköterskor och allehanda 
personal utan adekvat utbildning. Det är en stor risk 
för patientsäkerheten och jag tror man måste ha ett 
15 april-tema som riktar sig allmänheten! Vi måste 
få upp våra löner så att vi får studenter, och det är 
viktigt att belysa karriärvägar.

– Jag lägger alltid ut på Facebook med logga att jag är 
legitimerad Biomedicinsk analytiker och har dispu-
terat i klinisk diagnostik. Kombinationen är viktig 
för att visa både nya studenter och allmänhet att vi är 
många som bidragit till ny och bättre klinisk diagnos-
tik genom forskning.

Susanne Widell
75 år, Rockneby

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. Liksom förra året har 
15 april – Internationella biomedicinsk 
analytikerdagen – temat ”Testing Times 
- Biomedical Laboratory Scientists’ 
Role in the Covid-19 Pandemic”. Vi har 
frågat panelen vilket tema de vill fira i ett 
optimistiskt framtidsscenario.

Vilket tema 
hoppas du få fira 
i framtiden?
Och hur firar du 
15 april i år?
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– Jag hoppas vi får fira att vi som laboratorier blivit 
en naturlig och synlig del av vårdprocessen, efter-
som det är den ständiga frågan och utmaningen. 
Inte förrän dess tror jag vi når dit vi förtjänar, att bli 
sedda och behandlas med erkänsla generellt. Det jag 
känner till internationellt i frågan ger mig ingen bild 
av att det är bättre i andra länder. Även om vi i Sveri-
ge har en bra bit kvar så kanske vi kommit lite längre 
än många andra. Finns det goda exempel på andra 
håll i världen? I så fall vore det intressant att lära av 
dessa. Och att försöka ha den frågan som tema 15 
april något år.

– Inför 15 april i år har jag inga specifika planer 
ännu. Det infaller på långfredagen och då är jag nog 
upptagen av annat.

– Självklart skulle jag vilja att vi i framtiden kan fira 
att vi äntligen har fått en reglerad specialistutbild-
ning. Att vi efter många års arbete med att försöka 
påverka i alla instanser äntligen fått gehör för behovet 
av en reglerad specialistutbildning, och lyckats få den 
på plats. Dessutom vill jag fira att de de som genom-
gått utbildningen fått nya tjänster med mer avancera-
de arbetsuppgifter och ett rejält lönepåslag.

– I år infaller 15 april i påskhelgen så jag kommer 
inte att fira dagen med något annat än att vara ledig. 
Men kommer givetvis att följa allt spännande som 
man hittar på ute i landet på alla laboratorier.

Petra Lindberg
69 år, Jönköping

Agneta Colliander
67 år, Örebro

”
Självklart skulle jag 

vilja fira att vi äntligen 
fått en reglerad 

specialistutbildning

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

Etisk reflektion handlar om att ta ställning till olika värden och intressen som står i konflikt till 
varandra – så kallade etiska dilemman. Här beskriver vi situationer du kan stöta på som biomedicinsk 
analytiker och som kan vara värda att reflektera över på egen hand eller tillsammans med kollegor.

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. RÄTT?

FE
L!

ETIK

M
AG

K
ÄN

SL
A

SAM
VETE

LÅT OSS TALA OM ETIK
etik

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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Legitimerade biomedicinska analy-
tiker. Ett bristyrke.
Inte mindre viktiga än förut, men 
helt klart färre i antal. Pensions- 
avgångar, få som utbildar sig samt 
en sjukvård och analyskatalog i 
ständigt förändring. Vi behöver 
säkra kvaliteten, genomföra allt 
enligt rutin så att vi bibehåller 
patientsäkerheten och metodsä-
kerheten. Men allt detta skall nu 
vara genomförbart med färre som 
besitter grundkompetensen för 
själva utförandet.

Vi behöver i och med detta lägga 
upp en strategi där vi kan arbeta 
runt vår egen profession, vi måste 
göra oss oberoende av oss själva 
och samtidigt säkra arbetet när 
andra ska utföra det. Vi hamnar 
därför ofta längre ifrån verksam-
heten där vi har kontakt med 
patienterna och samverkar med 
övriga professioner. Detta för att i 
stället sitta bakom kulisserna och 
granska och lägga upp strategier 
för att klara oss – utan oss.

Omöjlig matematik
Hur skall vi kunna få omvärlden 

att få kännedom om vår profes-
sions existens när vi är för få för 
att finnas i anknytning till just 
omvärlden?

Färre namnskyltar med vår yr-
kestitel i ögonhöjd för patienterna 
som söker vård är en förlust, men 
hur skall man lösa denna omöjliga 
matematik där vi inte räcker till?

Vi ställer upp
För att få verksamheten att fung-
era, från provtagning till analys-
resultat så måste vi ju hjälpas åt. 
Men när tillräckligt många med 
rätt kompetens inte finns att tillgå 
då? När det inte finns löner som 
lockar eller tillräckligt med karriär-
möjligheter för att få fler – tillräck-
ligt många – att kämpa igenom de 
där tre åren på universitetet?

Skall vi då ställa om från att 
belysa vårt yrke till att förenkla 
merparten av uppgifterna för att 
sedan lägga metodutveckling, 
kvalitetssäkring och kompetens- 
utveckling på några få med behö-
rig utbildning?

Vi vet inte vad detta innebär 
för risker framöver, och vi tappar 

samtidigt framtida legitimerade 
biomedicinska analytiker eftersom 
vi inte längre kan fokusera på att 
rekrytera till läroverken i samma 
utsträckning.

Men vi har ju ett problem här 
och nu, och vi måste ta hand om 
det först. Patientsäkerheten kan 
inte vänta.

Att i bakgrunden hålla 
huvudet högt medan 
framtiden är oviss

Text: Louise Spendrup

”Hur skall vi kunna få omvärlden att få kännedom om 
vår professions existens när vi är för få för att finnas i 
anknytning till just omvärlden?”

etik

IBL:s etiska 
kommitté består av

Anne Lindgren
leg. biomedicinsk analytiker, 
förbundsombudsman
och ansvarig för biomedicinska 
analytikerfrågor på Vårdförbundet 

Åsa Gyberg Karlsson
leg. biomedicinsk analytiker, 
medlem i Statens 
Medicin-Etiska Råd (SMER)

Ulrika Johansson
leg. biomedicinsk analytiker 
med specialistfunktion

Louise Spendrup
leg. biomedicinsk analytiker och 
biträdande kvalitetssamordnare, 
Karolinska universitetslaboratoriet
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15 april – 
intenationella 
biomedicinska  
analytikerdagen

Hjälp oss att dokumentera biomedicinska 
analytikers roll under pandemin - berätta om 
din upplevelse
Temat för årets internationella biomedicinska analytikerdag är ”Testing Times - Biomedical 
Laboratory Scientists’ Role in the Covid-19 Pandemic”. Vi vill passa på att lyfta och dokumentera 
vår viktiga insats under pandemin, och vi behöver din hjälp.

Vi vill att du berättar om din upplevelse under pandemin, hur du påverkats i din yrkesroll, hur du 
upplevt omvärldens, patienters och andra vårdprofessioners syn på biomedicinska analytiker. 
Eller helt andra perspektiv som du vill dela med dig av.

Skicka din berättelse, gärna med tillhörande bild, till laboratoriet@ibl-inst.se så publicerar vi den 
i våra digitala kanaler i samband med 15 april, samt eventuellt i kommande nummer av tidningen 
Laboratoriet. 
Alla som skickar in en berättelse som vi får tillåtelse att publicera belönas med en goodie-bag 
med t-shirt, vattenflaska och shoppingkasse.

Missa inte – IBL & 2biomedicinskaanalytiker
Hanna Camén och Sofie Johansson är Årets biomedicinska anlytiker 2021. 
Tillsammans driver de Instagramkontot 2biomedicinskaanalytiker som når ut till över 9 000 
följare. 15 april sänder vi ett Inspirationssamtal där IBL:s ordförande Maysae Quttineh samtalar 
med Hanna och Sofie om att som biomedicinsk analytiker nå ut genom sociala medier. 
Samtalet sänds i IBL:s digitala kanaler och kommer att gå att se i efterhand.

BERÄTTA OM DIN 
UPPLEVELSE UNDER 
COVID-19-PANDEMIN
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Fem vinnare får en goodie-bag med vattenflaska, t-shirt och shoppingkasse

VINN EN GOODIE-BAG I VÅR

ÄGGMÅLARTÄVLING
Reglerna är mycket enkla, måla ett ägg med biomedicinsk analytikertema och du har chansen att 
vinna en goodie-bag med IBL:s t-shirt, vattenflaska och shoppingkasse.

Gör så här: 
Måla ett ägg med biomedicinsk analytiker-tema, lägg upp det på Facebook och eller instagram, 
och märk ditt inlägg med #stoltbiomedicinskanalytiker (tänk på att göra ditt inlägg offentligt för att 
vi ska kunna hitta det). Det går också bra att mejla ditt bidrag till laboratoriet@ibl-inst.se så lägger 
vi ut bidraget i våra kanaler.

Tävlingen pågår fram till och med fredag 15 april och vi lottar fram fem vinnare bland bidragen.



VI SÖKER
UNIVERSITETSLEKTOR I 
BIOMEDICIN MED INRIKTNING 
MOLEKYLÄR MIKROBIOLOGI
ANSÖK SENAST 30 APRIL

ORU.SE/JOBBA-HOS-OSS/LEDIGA-JOBB/

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.

Skanna QR-koden här 
intill eller besök 
ibl-inst.se/lymfocyter 
för att komma till 
utbildningen.

Vi söker dig som tar examen senast juni 2023 och som vill 
skriva krönikor i varje nummer av tidningen Laboratoriet 
fram till examen. 
Anmäl intresse till redaktionen på laboratoriet@ibl-inst.se



KALLELSE TILL
IBL:S ÅRSMÖTE 2022

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

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

HAR DU FÅTT DIN FAKTURA?
Fakturorna för medlemsavgiften 2022 skickades ut tillsammans med förra numret av Laboratoriet (nr 1/2022). 

Om du saknar din faktura behöver du antingen logga in på Mina sidor eller kontakta kansliet för en 
fakturakopia för att undvika att medlemskapet avslutas.

HAR DU REDAN BETALAT?
Strålande, då gäller inte det här meddelandet dig.

Men logga gärna in på Mina sidor ändå för att säkerställa att vi har uppdaterade uppgifter.

MINA SIDOR
Finner du på www.ibl-inst.se/mina-sidor
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Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker och andra yrkesgrupper som 
arbetar med lungfunktionsdiagnostik. Kursen ger en fördjupad kunskap i under-
sökningsmetoder inom lungfunktionsdiagnostik t.ex. spirometri, diffusions- 
kapacitet, impulsoscillometri, ergospirometri mm. Under 1,5 dag varvas teori 
med intressanta fall som öppnar upp för diskussion bland deltagarna.
Föreläsare: Per Wollmer och Kristoffer Hedman
Kursansvarig: Pia Olofsson

Lungfunktionskurs
Datum: 11-12 maj Distans via Zoom Pris: 4 800 Pris för IBL-medlemmar: 3 800 

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: 25 april Pris: 2 400 Pris för IBL-medlemmar: 1 900 

Kurs i blodgas
Distans via Zoom

kurser

Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker och andra 
yrkesgrupper som utför och tolkar proteinelektrofores och vill höja sin kompe-
tens inom området. Den består av en teoretisk del som bland annat berör prote-
infraktioner 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: 17-18 maj

Ort: Stockholm

Pris: 6 800 

Pris för IBL-medlemmar: 5 800 

Plasma- och urinproteinmönster 
i klinisk diagnostik

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 föl-
jer 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 och Christina Andersson

Grundkurs i blodmorfologi
Datum: 5-7 september Ort: Falun Pris: 9 800 Pris för IBL-medlemmar: 8 800 
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Kursen riktar sig till dig som jobbar med exempelvis inköp, metodutveckling, 
forskning och reagenstillverkning. Föreläsningar om kemikalielagstiftning, häl-
sorisker, faromärkning och hur man läser ett säkerhetsdatablad. Även substitu-
tionsarbete - utbyte av farliga kemikalier, riskbedömningar och CMR-utredning-
ar kommer att tas upp samt lite råd och tips för en bra kemikaliehantering, med 
hänsyn till kvalité, säkerhet och miljö.
Kursansvarig:  Marianne Wallgren

Kurs i kemikaliehantering
Datum: 15 september Distans via Zoom Pris: 2 800 Pris för IBL-medlemmar: 1 900 

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.
Kursansvarig: Agneta Collberg

Datum: 21 september Ort: Stockholm

Kurs i urinsediment

kurser

Pris: 4 300 Pris för IBL-medlemmar: 2 300 

Den här kursen är för dig som vill få kunskap om eller repetera 
genetik och molekylärdiagnostik. Kursen är grundläggande och tar 
bland annat upp centrala genetiska begrepp och koncept, genomets 
struktur och organisation, replikation och rekombination, mutatio-
ner på gennivå och kromosomal nivå, extrahering av nukleinsyra, 
amplifiering och sekvenseringstekniker.
Kursansvarig: Gabriella Lillsunde Larsson
Föreläsare: Gabriella Lillsunde Larsson, Emma Adolfsson 
och Bianca Stenmark

Grundläggande genetik och 
molekylärdiagnostik

Datum: 24 oktober

Distans via Teams

Pris: 2 800 

Pris för IBL-medlemmar: 1 900 

Gå 3 – betala för 2 på alla våra digitala kurser
Vid anmälan av tre deltagare från samma klinik/arbetsplats (med samma kostnadsställe/betalningsreferens) så 
betalar ni bara för två av dem. Samma sak – var tredje deltagare gratis – gäller om ni anmäler ännu fler deltagare. 
Anmäler ni sex deltagare så betalar ni för fyra av dem, och så vidare. Vid anmälan av både medlemmar och icke- 
medlemmar applicerar vi ”den billigaste på köpet”, alltså att det är medlemmarna i IBL som vi inte fakturerar för.

Önskemål om nya kurser
Vi arbetar för att ständigt kunna erbjuda ett brett utbud av kurser för biomedicinska analytiker. För att kunna matcha 
dagens behov av kompetensutveckling inom alla discipliner är era synpunkter viktiga för oss. 
Hjälp oss att bli ännu bättre, framför era önskemål om kurser till oss på kansli@ibl-inst.se eller på telefon: 08-24 01 30.



7-8 april
Klinisk immunologi
Utbildning, Equalis

15 april
Internationella biomedicinsk 
analytikerdagen

25 april
Kurs i blodgas
Digital utbildning

27-28 april
Proteinanalyser
Utbildning, Equalis

10-13 maj
Infektionsveckan och mikrobiologiskt 
årsmöte
Stockholm

11-12 maj
Lungfunktionskurs
Digital utbildning

12 maj
IBL:s årsmöte
Digitalt medlemsmöte

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

5-7 september
Grundkurs i blodmorfologi
Falun

15 september
Kurs i kemikaliehantering
Digital utbildning

20-22 september
Höstmöte i klinisk kemi
Jönköping

21 september
Kurs i urinsediment
Stockholm

29-30 september
Endokrinologi
Utbildning, Equalis

5-9 oktober
IFBLS world congress
Suwon, Sydkorea

13-14 oktober
Patientnära analyser
Utbildning, Equalis

24 oktober
Grundläggande genetik och 
molekylärdiagnostik
Digital utbildning

10 november
Fysiologisk kärldiagnostik
Utbildning, Equalis

KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2022

KOMMER 6 JUNI

NÄSTA NUMMER AV 



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

JANUARI 2022
Nätverksträff med 
handledarnätverket

26 JANUARI
Utbildning, Equalis
Ekokardiografi

27 – 28 JANUARI
Utbildning, Equalis
Koagulation

15 – 17 MARS
Grundkurs i blodparasiter
Digital utbildning

MARS 2022
Nätverksträff med 
chefnätverket

15 APRIL
Internationella biomedi-
cinsk analytikerdagen

12 MAJ
IBL:s årsmöte

APRIL 2022
Nätverksträff med 
kvalitetsnätverket

25 APRIL
Kurs i blodgas
Digital utbildning

10 – 13 MAJ
Infektionsveckan och 
mikrobiologiskt vårmöte
Stockholm

MAJ 2022
Nätverksträff med 
nätverket för disputerade

20 – 22 SEPTEMBER
Höstmöte i Klinisk kemi
Jönköping

SEPTEMBER 2022
Nätverksträff med 
kvalitetsnätverket

SEPTEMBER 2022
Kurs i urinsediment
Stockholm

5 – 9 OKTOBER
IFBLS world congress
Suwon, Sydkorea

NOVEMBER 2022
Nätverksträff med 
handledarnätverket

DECEMBER 2022
Nätverksträff med 
chefnätverket

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2022

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV
Kommer 14 februari   2022

KONTAKT

019-123490
Jonatan@tsreklam.se

BESÖK OSS
www.tsreklam.se

Aspholmsvägen 14

FÖRETAGSINFORMATION
ORG.NR 556630-5297

AKTIEBOLAG
Registrerad för F-SKATT

ÖREBRO

tsreklam.se

ibl-inst
20180406

Tryckbredd 250mm

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

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

Visa att du är en
#stoltbiomedicinskanalytiker

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

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

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

Pris 50 kronor 
(39 kronor i porto tillkommer)

SHOPPINGKASSE
Vikbar shoppingkasse i polyester.

Pris 30 kronor 
(10 kronor i porto tillkommer)

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



BPOSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Ringvägen 56
118 61 Stockholm
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