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”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen” lyder den forførende titel på det kæm-
pemæssige sparekatalog, som Region Midtjylland præsenterede mandag den 10. 
januar. 

”Omstilling”, jo tak – jeg forstår godt, at besparelser på ca. 500 mio. kr. oven i de 
knap 300 mio. kr., der allerede er vedtaget, har sendt en chokbølge gennem hele 
det hårdtprøvede medarbejderkorps i det midtjyske sygehusvæsen. Her står rigtig 
mange til fyring, 60-100 bioanalytikere, ser det ud til. 

Som det fremgår af artiklen her i bladet og på dbio.dk, kæmper dbio-Midtjylland 
for dog at få bragt lidt bioanalytikerfaglig fornuft og mere langsigtede visioner ind 
i de henstillinger om nedlægningen af lokale laboratorier og ganske gennemgri-
bende besparelser, der foreslås. I dbio-Midtjyllands høringssvar beklager man fx, at 
sparekataloget er blevet til, FØR den igangværende laboratorieudredning er fær-
dig. Samt at den i øvrigt læner sig op ad udokumenterede tal. Ikke godt nok!

I sparerapporten lægges der op til, at de klinisk biokemiske afdelinger skal drives 
efter Best Practice-princippet. Fint nok, for så vidt; det har altid været mit syns-
punkt, at vores egen ledergruppe skal have – og har! - fokus på effektivitet. Et vel-
drevet, ressourcebevidst laboratorium står bedre rustet, når politikere og embeds-
folk er på udkig efter nemme nedskæringer. Eller går i udliciteringstanker.

Derfor denne direkte appel til de ledende bioanalytikere, ikke bare i Region Midt-
jylland, men i alle de regioner, der står overfor samme tur: Effektivisér hvor det – 
stadig – er muligt. Men. Pas på med ikke at underbyde hinanden! Jeres regnestyk-
ke skal kunne holde på længere sigt. Ellers bliver det et sandt helvede for jer selv og 
kollegerne på de andre afdelinger, der underlægges jeres Best Practice-mål. Ned-
slidning, højt sygefravær og stressnedbrud er ikke god sundhedsøkonomi.

I det hele taget efterlades man med det indtryk, at det tilforladelige Best Practice-
slogan endnu engang bare skal dække over brutale besparelser. Der synes heller ikke 
at være nævneværdig fokus på bioanalytikervinklen i ”omstillingen”. Lukning af lo-
kale laboratorier går ikke ud over uddannelsen, afvises det således i den digre rap-
port. Nej, måske ikke over speciallægeuddannelsen, men hvad med bioanalytikerne?

Hvordan skal man i det vestlige Jylland kunne rekruttere og uddanne bioanaly-
tikere inden for alle specialer, når specialerne er rykket øst på?

Jeg synes, at alle ledende bioanalytikere bør læse dbio-Midtjyllands grundige 
høringssvar på dbio.dk. Som inspiration til en dialog med sygehusledelser, regions-
politikere og offentligheden om et sundhedsvæsen, der hænger sammen. Også 
under og efter krisen.   

 
LOTTE GAARDBO,
NÆSTFORMAND FOR DANSKE BIOANALYTIKERE

LEDER

Kommentér Lotte Gaardbos 
leder på www.dbio.dk›

Best Practice  
– eller bare brutale 
besparelser?
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Å rets julekonkurrence lå i den sværeste kategori, 
en seks stjerners opgave, og tilsyneladende var 

den FOR svær. Hvor vi normalt får en 2-300 svar på 
julekonkurrencen, fi k vi i år kun èt eneste. Det var til 
gengæld helt korrekt. 

Vi har talt med vinderen, Jette Kofod-Nielsen, som 
er bioanalytikerunderviser på Regionshospitalet i Sil-
keborg.

”Ja, den opgave var godt nok svær løse, jeg har 
brugt et par dage på den, og da jeg sendte løsningen 
ind, var jeg endda i tvivl, om jeg nu også havde fun-
det de rigtige svar. Men jeg har altid været glad for at 
løse logiske opgaver og holdt før i tiden også bladet 
Logikeren, så jeg må nok kaldes for trænet”, ler hun.

På spørgsmålet om opgaven skal være lettere næ-
ste år, siger hun:

”Ja, men den skal heller ikke være alt for let. Der må 
godt være noget udfordring i det. I kunne også forsø-
ge med en Sukako, som er en mellemting mellem en 
Sudoku og en Kakuro. De er også sjove at løse”. 

 

DE RIGTIGE SVAR ER:

Spørgsmål
1.  Hvad hedder chefens kone Bente til efternavn? 

– Nissen
2.  Hvor mange spørgsmål bliver i alt besvaret kor-

rekt på vinderdagene af vinderne? – 36
3.  På hvilket tidspunkt loggede Palle Juhl ind den 

dag han vandt? – 13.07
4. Hvem skal til juletræsfest? – Berit Juhl

Vinderen af et gavekort på 250 kroner blev:  

Jette Kofod-Nielsen
Bøllingsøgårdvej 13
8600 Silkeborg

Vinderen har fået besked.

BIOANALYTIKER UDGIVER BØRNEBOG

Maria er fem år og har fået nogle røde knopper, der klør. Lægen 
har sagt, at hun skal have taget en blodprøve af en bioanalyti-

ker på sygehuset.  
Sådan starter den lille børnebog ”Maria får taget en blodprøve”, 

som afdelingsbioanalytiker Martina Jürs både har skrevet og illustre-
ret, og som Danske Bioanalytikere nu har fået trykt og sendt ud til 
bl.a. ambulatorier og lægepraksis i hele landet.

”Jeg har skrevet bogen, fordi jeg gerne ville afmystifi cere blodprø-
vetagningen overfor børn og forældre. Jeg håber, at de ved at få et 
pædagogisk redskab i hånden, der skridt for skridt forklarer, hvad der 
sker under en blodprøvetagning, kan berolige barnet, så det bliver 
mindre skræmmende at skulle stikkes.  Desuden vil jeg også gerne 
fortælle om, hvad det er en bioanalytiker laver”, fortæller Martina 
Jürs, som selv er småbørnsmor og dermed også kender situationen fra 
den anden side af kanylen.

Du kan rekvirere bogen til eget brug ved at henvende dig til Tine 
Stockholm Jensen på telefon 4695 3511 eller på mail: tsj@dbio.dk. 
Bogen koster kr. 50 inkl. forsendelse. Bogen kan også hentes i en PDF-
udgave på http://www.dbio.dk/nyheder/maria-og-bioanalytikeren”

SOMMER OG VINTERLØB ER LIGE HÅRDT FOR DELLERNE

Forbrænder man ekstra meget energi ved udendørs motion om vinteren, fordi 
det er koldt, og kroppen skal holde sig varm? Eller er sommer-løb mest fedt-

fordrivende, fordi kroppen i varmen skal bruge energi på at afkøle sig? Det 
spørgsmål har Videnskab.dk undersøgt, og  resultatet er måske nedslående for 
dem, der har brugt decembers sne og kulde som undskyldning for at udskyde 
løbeturene til juli, fordi man tror, at kræfterne er givet bedre ud til den tid. 

Idrætsforsker og professor Michael Voigt fra Aalborg Universitet fortæller nem-
lig, at det som udgangspunkt ikke betyder noget for forbrændingen, om man 
løber i -1 eller 25 graders varme. Et menneske forbrænder den samme mængde 
energi, uanset om det løber i kulde eller varme. Iltoptaget vil nemlig være det 
samme uanset temperatur. Og da kroppen så vidt muligt vil udføre et arbejde via 
forbrænding med ilt, vil omgivelserne ikke have nogen ind fl ydelse. 

»Men derfor kan det sagtens føles som om, at man forbrænder mere energi, når 
man løber i varme. Simpelthen fordi det kan føles hårdere,« siger Michael Voigt. 

VINDER AF JULEKONKURRENCEN

DANSKE BIOANALYTIKERE 02//114
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Af Jytte Kristensen // redaktør
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PET/CT SCANNER PÅ HJUL

To gange om måneden parkerer 
en 37 ton tung trailer med en 

mobil PET/CT scanner ved Universi-
tetssykehuset i Tromsø i Nordnorge. 
På de dage har bioanalytikerne fra 
sygehusets nuklearmedicinske afsnit 
mere end sædvanligt travlt, og deres 
erfaringer er siden starten i maj 2010 
indtil nu præget af ”skrekkblandet 
fryd”, skriver det norske fagblad Bio-
ingeniøren. 

Bioanalytikerne fryder sig over nu 
at kunne tilbyde PET/CT skanning til 
200 patienter på det lokale sygehus. 
Tidligere måtte disse patienter sen-
des sydover for at få undersøgelser-
ne. Den ”skrekkblandede” fryd henviser til, at der i et klima som det nordnorske hurtigt kan indtræffe forhindringer. 

Isotopen, som bruges i undersøgelsen, fluor-18, har en halveringstid på to timer, dvs. at der hver anden time forsvinder 50% af råstof-
fet. Isotopen produceres i Helsingfors og bliver fragtet med Finnair, først til Rovianemi i finsk Lapland og derfra videre til Tromsø med 
lokalfly. I Tromsø bliver isotopen hentet af en bil på flypladsen. Flyforsinkelser kan hurtigt medføre, at isotopen dør ud, og traileren som 
kører rundt med scanneren er også sårbar. Dårligt vejrlig kan hindre patienterne i at nå frem, og som toppen på kransekagen er radio-
grafen, som udfører scanningerne, hollandsk og kommer flyvende til Tromsø hver enkelt undersøgelsesdag. 

Den mobile PET/CT scanner udlejes af hollandske Alliance Medical, og den aktuelle scanner har i nogle år kørt i fast rute mellem Est-
land, Finland og Sverige og siden 2010 altså også i Norge.      

Foto: Rune Sundset, UNN
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Bliver det, som der er lagt op til i spareka-
taloget for sygehusene i Region Midtjyl-

land, vil der 
fremover 
kun være 
klinisk im-
munologi 
og klinisk 
mikrobiolo-
gi på Skejby 
Sygehus. Af-
delingerne i 
Herning, 

Holstebro og Viborg skal lukkes. Det sam-
me gælder det klinisk biokemiske labora-
torium på Psykiatrisk Hospital i Risskov. I 
alt skal der skæres knap 500 mio. kr. på 
hele sygehusområdet i regionen, hvad der 
svarer til op imod 1.500 stillinger. Det er 
endnu ikke præciseret, hvilke job der bliver 
tale om, men Mette Thomsen, regionsfor-
mand for dbio-Midtjylland, har regnet på 
sagen, efter at hun mandag den 10. januar 
klokken 9 fi k det omfattende sparekatalog 
i hænderne. Hun og hendes regionsbesty-
relse gik prompte i gang med at udarbejde 
et høringssvar, og det skulle også gå hur-
tigt; høringsfristen var kun en uge.

For bioanalytikernes vedkommende ly-
der hendes kalkule således:

”På Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Vest 
i Herning samt i Viborg er der tilsammen 
ca. 40 berørte stillinger. På Klinisk Immu-
nologisk Afdeling Vest og i Viborg er der 
ca. 50 bioanalytikere ansat. Inden for kli-
nisk biokemi rammes de ca. 20 bioanalyti-

kerstillinger på Psykiatrisk Hospital, hvis 
forskningsafsnittet medregnes. Det er dog 
sandsynligt, at forskningen fortsætter, og 
så er der tale om ca. 14 stillinger. Funktio-
nerne overfl yttes herfra til KBA på Aarhus 
Sygehus. Hvis den samlede KBA-besparel-
se i regionen på 20 mio. skal omsættes i 
stillinger, giver det mere end 60 fyringer. 
Det er dog nok ikke sandsynligt, men jeg 
tror, at der bliver tale om en høj personale-
reduktion. Tidligere har man skåret, hvor 
man kunne, ved ikke at genbesætte ledige 
stillinger på reagenser, vagtordninger og 
den slags. Nu er der kun fyringer tilbage at 
gøre godt med.”

Går ud over uddannelsen
Det regnestykke betyder, at der kan skæ-
res helt op til 100 stillinger væk, mener 
hun.

40 (KMA) plus 50 (KIA) plus 14 (PSYK) 
plus 60 (KBA) giver nemlig 165 stillinger, 
der kan rammes – om end ikke alle med 
fyringer, men med omplaceringer. 

”Det er mit foreløbige kvalifi cerede bud, 
og det, synes jeg, er mange ud af de 1.500 
stillinger. Især når vi er så lille en faggrup-
pe, som vi er,” siger Mette Thomsen.

Hun bekymrer sig ikke kun om de kom-
mende fyringer, men også om den struk-
turelle skævvridning, spareudspillet præ-
senterer.  

”Det ærgrer mig, at man endnu en gang 
vælger at fokusere snævert på de lægefag-
lige specialer; at det tilsyneladende kun 
handler om at kunne tiltrække og fasthol-

Sygehusene i Region Midtjylland skal spa-
re ca. 500 mio. kr. over de næste to år – 
foruden de knap 300 mio. kr., der allerede 
er skåret væk. dbio’s regionsformand vur-
derer, at mellem 60 og 100 bioanalytiker-
job er i fare, når lokale laboratorier ned-
lægges, og der skæres generelt på alle 
klinisk biokemiske afdelinger

Af Helle Broberg Nielsen // journalist
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40 (KMA) plus 50 (KIA) plus 14 

(PSYK) plus 60 (KBA) giver nemlig 

165 stillinger, der kan rammes – 

om end ikke alle med fyringer, 

men med omplaceringer. 

de speciallæger. Uddannelserne vil ikke 
blive berørt, hedder det fx i kataloget; 
men her tænkes kun på uddannelsen af 
speciallæger. Lukningen af afdelingerne 
i Viborg, Holstebro og Herning betyder, 
at vi ikke fremover kan uddanne bioana-
lytikere inden for alle specialer ude lo-
kalt. Det betyder også, at vi mister at-
traktive arbejdspladser til vores 
medlemmer på de mindre sygehuse. 
Selvom det i oplægget loves, at patien-
terne ikke vil komme til at mærke noget; 
de vil kunne få taget prøver, der hvor de 
er og inden for de sædvanlige svartider, 
så tror jeg, at det vil gå ud over kvalite-
ten af det bioanalytikerfaglige arbejde. 
Når prøvematerialet skal ud og køre 
langt på landevejene og sendes videre til 
de relevante laboratorier, vil den tidlige-
re efter-visitering glippe: Det vil være 

nemmere bare at sende prøver til Se-
ruminstituttet, selvom man fx kunne 
have lavet analysen selv. Der bliver jo 
ikke tilført fl ere ressourcer til at håndte-
re logistikken fremover,” konstaterer 
hun.

Håbløshed og harme
Både Mette Thomsen og næstformand 
Annette Toft deltog samme mandag af-
ten i personalemøder på sygehusene i 
henholdsvis Herning, Holstebro og Ring-
købing. Her orienterede sygehusledelser-
ne om de dramatiske tiltag over for en 
tilhørerskare, som Mette Thomsen be-
skriver som ”præget af håbløshed” i Her-
ning. Det samme gjorde sig gældende i 
Ringkøbing, mens stemningen i Holste-
bro var mere harm og oprørsk, rapporte-
rer Annette Toft. Mette Thomsen har 

desuden deltaget i personalemøder på 
Skejby Hospital.

Både formand og næstformand arran-
gerede onsdag den 12. januar et dagsmø-
de i Holstebro for dbio’s egne tillidsrepræ-
sentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 
i Hospitalsenheden Vest og Viborg/Skive.     

Det endelige sparekatalog skal efter 
høringsperioden først behandles i regio-
nernes MED-udvalg og senere op på et 
budgetmøde i Regionsrådet. De endelige 
besparelser ventes vedtaget på region-
rådsmødet den 23. februar. 

LÆS SIDSTE NYT om besparelserne i Re-
gion Midtjylland på regionens egen hjem-
meside www.dbio-midtjylland.dk og på 
www.dbio.dk
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står for Endo-Bronkial- 
UltralydsSkanning. En nyere 

teknik, hvor lægerne kan un-

dersøge bronkiesystemet in-

defra via et endoskop. Samti-

dig med bronkoskopien kan 

de tage børsteprøver og se-

kret fra bronkierne og evt. 

biopsier til histologi fra intra-

pulmonale processer/tumorer. 

Oven i det kan de udtage 

vævsprøver fra de lymfeknu-

der, som befinder sig i bryst-

skillevæggen (mediastinum) 

eller lungeroden (hilus). Det 

sker ved, at den tynde, lange 

og bøjelige biopsinål indføres 

via endoskopets arbejdskanal. 

Teknikken benævnes EBUS-

transbronkial nåleaspiration 

(EBUS-TBNA), og der er tale 

om finnålsaspiration, hvor 

materialet stryges ud på 5-6 

objektglas, dels til en forelø-

big cytologisk undersøgelse 

på stedet, dels til senere farv-

ninger, fx immunhistokemiske 

farvninger. Evt. restmateriale 

placeres i et reagensglas med 

fysiologisk saltvand, så der 

også er mulighed for at lave 

en indstøbning til histologisk 

undersøgelse.  

EBUS
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>>

Af Anette Lahn Hansen // journalist
Lars Horn // foto

DUR – 
DUR
IKKE



DANSKE BIOANALYTIKERE 02//1110

Joan Korsbæk dypper rutineret et objekt-
glas i fikservæske, tre farvebade og skyl-
levæske. Fem dyp i hver. Forsigtigt tryk-
ker hun objektglasset af med et stykke 
filtrerpapir og føntørrer glasset. Hun 
lægger monteringsmiddel og dækglas 

på og anbringer præparatet under mi-
kroskopet. 

Nu sætter hun øjnene til objektiverne 
og panorerer hurtigt igennem præpara-
tet. 

”Det materiale her er ikke egnet. Det er 
ikke fra en lymfeknude, for der er stort 
set ingen lymfocytter i,” sukker hun og 
rækker ud efter endnu et af de præpara-
ter, hun lige har hentet på bronkosko-
pistuen.

Hun holder det op i lyset og kigger på 
konsistensen. 

”Hm, det her er måske bedre,” siger 
hun og laver endnu en Quick-farvning 

med fikseringsvæske, to farvebade og  
én buffer. 

Kvalitetskontrol
Denne gang ser hun tilfreds ud, mens 
hun kigger i mikroskopet. 

”Det er helt bestemt 
fra en lymfeknude. Her 
er massevis af lymfo-
cytter, dvs. at lægen 
har ramt præcist, og så 
kan de præparater, 
han har taget derfra, 
anvendes til undersø-
gelse for kræftceller. 

Det skal jeg ikke gøre. Min opgave her og 
nu er kun at tage stilling til kvaliteten af 
materialet. Dur det, eller dur det ikke,” un-
derstreger hun.

Joan skriver hurtigt ”egnet” i sin ar-
bejdsbog, rejser sig og spæner de 50 me-
ter op ad gangen til bronkoskopirummet. 

”Det skal jo gå lidt kvikt, så lægen kan 
komme videre med undersøgelsen,” un-
derstreger hun.

Med sig har hun de ufarvede præpara-
ter, så de kan sendes ind til Patologisk In-
stitut sammen med alle de øvrige præpa-
rater på patienten.

”Prøven var egnet,” siger hun til overlæ-

ge Henrik Kirstein Jensen, som laver EBUS 
i dag.

”Fornemt. Så går vi roligt videre,” siger 
han.

Skånsomt for patienten
Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Sy-
gehus Syd laver ca. syv EBUS om ugen, 
og hver gang rykker en cyto-bioanalyti-
ker fra lungeteamet på Patologisk Insti-
tut ud fra Sygehus Nord med taxa. 

”EBUS er en forholdsvis ny metode, som 
vi har anvendt her i Aalborg siden efter-
året 2007. Den er skånsom for patienterne 
og kan være med til at bestemme stadie-
inddeling på kræften – og altså også be-
handlingen for patienten,” forklarer Joan.

Hun understreger, at en evt. spredning 
af kræft til lymfeknuderne ikke nødven-
digvis behøver at stamme fra en lun-
gecancer. Det kan også være metastaser 
fra fx brystkræft. 

Følger med på skærmen
EBUS foretages enten i lokalanæstesi el-
ler i fuld bedøvelse. 

Dagens patient på Lungemedicinsk 
Afdeling, Aalborg Sygehus Syd, er i fuld 
narkose og ligger med en tube ned i 
svælget. Stående bag patienten har over-

På Aalborg Sygehus rykker cyto-bioanalyti-
kerne ud, når patienterne får undersøgt, om 
de har metastaser i lungeområdets lymfe-
knuder. Bioanalytikerne farver prøverne på 
stedet, kigger på dem og vurderer selvstæn-
digt, om prøvematerialet er egnet

3

1

5

4

2

Når bioanalytikerne skal 
ud til EBUS på Aalborg  
Sygehus Syd, ved de det på 
forhånd, men derfor kan 
der godt være lidt ventetid 
inden narkosen og patien-
ten er klar. I dag var EBUS 
en lille time forsinket, så 
Joan Korsbæk og Grethe 
Schierup nåede lige en kop 
kaffe sammen, inden Joan 
blev kaldt ud og hoppede 
ind i taxaen med sin farve-
boks. 
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læge Henrik Kirstein Jensen forsigtigt 
indført endoskopets sorte slange. 

Der er halvdunkelt på stuen, så han kan 
følge med i undersøgelsen på to skærme, 
som hænger ned fra loftet. På den ene 
kan han i farver følge endoskopets van-
dring i bronkierne. På den anden kan han 
orientere sig om, hvor skopet befinder sig 
på en sort-hvid ultralydsskærm. Når han 
skal tage selve finnålspunktatet, kan ul-
tralydsskærmen slås over på en Doppler, 
så han undgår at punktere evt. blodkar. 

I løbet af undersøgelsen lokaliserer han 
fire lymfeknuder, som han udtager fin-
nålspunktat fra.  De benævnes efter deres 
beliggenhed (stationer), og de lymfeknu-
der, der kan nås med TBNA (transbronkial 
nåleaspiration), er station 2, 4 og 7 langs 
brystskillevæggen (mediastinum) og 10 
og 11 i lungeroden (hilus.) 

Intenst arbejde
Henrik Kirstein Jensen bevæger nu sko-
pet videre ned mod næste lymfeknude. 
Mens han arbejder, kigger han intenst 
på skærmen. Der er tydeligvis ikke plads 
til rysten på hænderne. 

”Jeg vil gerne have nålen,” siger han, 
og den lange metalnål forsvinder ned i 
skopet, til den ligger korrekt. 

”Så må du gerne suge,” siger han til sy-
geplejersken, der sætter en sprøjte på og 
trækker i stemplet.

”O.k. Lad os se på materialet,” siger han.  
Mens en sygeplejerske holder skopet, 

vender han sig om mod bordet, hvor ob-
jektglassene ligger klar, og udstryger for-
sigtigt materialet på objektglassene. 
Glassene er omhyggeligt mærket med 
cpr-nummer, station, og om det er fra R, 
højre, eller L, venstre side.  

Sygeplejersken lægger præparaterne 
fra det nye finnålspunktat over i en præ-
paratbakke, lukker den og rækker den til 
Joan, som står klar. 

Direkte samarbejde
Nu tager hun turen ned ad gangen igen 
til det lille sekretærrum, hvor der er op-
stillet et stinkskab til farvekarrene. 

”Det optimale ville jo være, hvis vi 
kunne farve præparaterne på bronko-
skopistuen, men der er ikke så meget 
plads. Så vi løber lidt frem og tilbage,” si-
ger hun. 

Hun bøjer sig ned og kigger på de nye 
præparater, vælger ét ud og holder det 
op i lyset, lægger det fra sig igen og væl-
ger et andet. 

”Det her er lidt tykt og grynet, og min 

erfaring er, at det godt kunne være ma-
teriale fra en lymfeknude,” siger hun og 
går i gang med at farve. 

Et par minutter senere kan hun kon-
statere, at ja, det er det, og så går turen 
op ad gangen med besked igen. 

Det bliver til i alt fire ture. De tre første 
med svaret ”egnet”, og den sidste med 
svaret ”tilstrækkeligt egnet,” for det var 
kun lykkedes lægen at udtage en ganske 
lille smule materiale fra den sidste lym-
feknude, inden undersøgelsen blev af-
brudt af hensyn til patienten.

Vi ses
Lægen har trukket skopet op igen og er 
gået i gang med at diktere dagens under-
søgelse og også de beskeder, han har fået 
fra Joan undervejs. Den ene sygeplejerske 
er ved at pakke alt prøvematerialet sam-
men, den anden rydder op, og anæstesien 
gør klar til at slutte narkosen. 

Joan småsnakker lidt med personalet 
og slutter med et: ”Jamen, så kører jeg 
hjem for i dag. Vi ses.”

Dagens kliniske samarbejde er slut, og 
hun henter sin farveboks, finder en taxa, 
og ti minutter senere er hun tilbage på 
Patologisk Institut på Aalborg Sygehus 
Nord. 

6
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Siden EBUS blev indført på 
Aalborg Sygehus, har bioana-
lytikerne haft opgaven med at 
sikre, at de vævsprøver, læger-
ne udtager, nu også stammer 
fra de ønskede lymfeknuder el-
ler processer. 

Det sker ”on location” og er 
et arbejde, bioanalytikerne 
faktisk er lidt stolte over, for 
nogle steder er det en opgave 
for patologiske speciallæger. 

”Man valgte at pege på bio-
analytikerne til opgaven af flere grunde. Fordi 
patologerne selv har rigeligt at lave, og fordi de 
mente, at vi havde kompetencerne til at bestri-
de opgaven,” fortæller cyto-bioanalytiker Gre-
the Schierup, Patologisk Institut. 

”Måske spillede det også ind, at vi er billigere 
lønmæssigt. Men uanset årsagen, så har de nye 

opgaver givet os et kompetenceløft, nye arbejds-
opgaver og nye samarbejdsformer med kliniker-
ne, som vi er glade for,” siger Joan Korsbæk.

De to bioanalytikere peger på, at de følte sig 
fagligt parate til opgaven, fordi cyto-bioanalyti-
kerne på Patologisk Institut, Aalborg Sygehus 
Nord, har haft en øget specialisering siden 
2005-2006, hvor bioanalytikerne blev delt i to 
team: lungecytologi og ekssudatcytologi.

”Vi har ganske vist mistet bredden i vores op-
gaver, men til gengæld er vi blevet meget bedre 
på vores specielle område, og det har betydet, at 
vi har fået, og hvem ved, måske stadig vil få fle-
re selvstændige opgaver – og nu også klinisk 
samarbejde,” forklarer Joan.

Flere nye opgaver
I dag er det som nævnt bioanalytikerne, der har 
den udgående opgave med at sikre, at materia-
let fra EBUS-TBNA er udtaget korrekt. 

Det er også bioanalytikere, der screener og 
vurderer alle børsteprøver og sekreter fra EBUS. 
De arbejder sammen to og to og har lov til selv 
at svare de ikke-maligne prøver ud.  Der er sket 
en jobflytning fra patologerne til bioanalytiker-
ne.

”Det giver stor arbejdsglæde at få mere an-
svar, og vi føler os trygge ved det, fordi vi får 
den fornødne undervisning til at bestride opga-
verne,” siger Joan.

På de maligne børsteprøver og sekreter giver 
bioanalytikerne også et forslag på en diagnose, 
men det er patologerne, der har den endelige 
beslutning. 

De histologiske præparater fra patienterne, 
som har fået foretaget EBUS-TBNA, vurderer pa-
tologerne også, men bioanalytikerne får altid 
præparaterne til gennemsyn, så de kan se, om 

Joan Korsbæk og Grethe 
Schierup er to af de fem 
cyto-bioanalytikere på 
Aalborg Sygehus, som 
deltager i det kliniske 
samarbejde med lunge-
medicinerne. De synes, at 
det er spændende at få 
nye arbejdsområder 

DEJLIGT MED 
 

KOMPETENCER
NYE

Når bioanalytikerne 
ikke er ude til EBUS ind-
går de i det normale ar-
bejde for lungeteamet, 
dvs. at de har dage, 
hvor de er i cytologila-
boratoriet og andre 
dage, hvor de mikrosko-
perer hele dagen. Her 
ses Grethe Schierup.
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de kan genfinde fundene.
”Vi arbejder i det hele taget meget tæt 

sammen med vores læger, og de er hel-
digvis meget flinke til at melde tilbage 
på det, vi har set. På den måde udvikler 
vi vores viden,” siger Grethe.

”Eller gjorde … for vores to patologer er 
lige rejst, og vi har ikke fået en ny specia-
leansvarlig patolog endnu, fordi der er 
patologmangel,” fortæller Joan. 

På nethinden
”Når det gælder EBUS, så har det været 
utroligt spændende for os pludselig at 
komme ud, hvor patienterne er. Vi er jo 
vant til at gå her bag murene på Patolo-
gisk Institut,” forklarer Grethe. 

”Det gør faktisk virkelig indtryk på 
mig at se, hvor dårlige mange af patien-
terne på Lungemedicinsk Afdeling er. De 
dage, hvor jeg har været ude til en EBUS, 
har jeg patienten på nethinden, når jeg 
senere sidder og vurderer børsteprøver 
og sekreter på patienten. Især hvis det er 
en yngre patient eller en patient, som 

kun er lokalbedøvet, for så hoster de 
nogle gange ganske forfærdeligt, mens 
de får taget prøverne,” fortæller Joan.

Fem ud af de i alt ni i cytologiens lun-
geteam har sagt ja til den direkte pa-
tient- og klinikkontakt, som EBUS inde-
bærer, og de rykker ud på skift. 

 ”Mange af os har jo valgt patologien 
som arbejdsfelt for at undgå den direkte 
patientkontakt, og vi var da også lidt 
nervøse, de første gange vi skulle af sted 
og arbejde sammen med lægerne og sy-
geplejerskerne, men det gik nu meget 
fint. De var glade for, at vi kom – og for 
vores kompetencer,” siger Grethe. 

Det hjalp også på nervøsiteten, at de 
var to bioanalytikere af sted sammen 
den første lange tid, indtil de følte sig 
sikre i at vurdere præparaterne. De skal 
jo være 100 procent sikre på, at der er 
tale om materiale fra en lymfeknude og 
ikke bare lymfocytter pga. blodtilblan-
ding – ellers kan præparatet ikke anven-
des til at stille en endelig diagnose. I dag 
er de kun én af sted.

For resten var lægerne også selv i en 
læringssituation i starten, hvor de skulle 
lære at mestre den nye teknologi, så de 
ramte heller ikke plet med hver prøve-
tagning, ” beretter Grethe. 

”Ligesom vi er blevet hurtigere og 
mere sikre, er lægerne det også. I dag er 
lægerne vel i snit oppe på, at to ud af tre 
prøver er egnede, mens én skal tages 
om. De læger, der har udført flest EBUS, 
er mest sikre på hånden, mens læger, der 
er under oplæring, har god brug for vo-
res ekspertise,” forklarer Joan.

Fint med her og nu-beslutning
Arbejdet med at vurdere egnetheden af 
EBUS-TBNA er gået over al forventning.

”Nu sidder undersøgelserne på rygra-
den, og jeg har det godt med ansvaret 
for at sige, om præparatet er egnet eller 
ej. Vi er lidt patientens advokat, og er jeg 
det mindste i tvivl, siger jeg uegnet, og 
så må lægen tage en ekstra prøve, mens 
patienten stadig er bedøvet,” siger Joan.

”Undersøgelsen skal jo munde ud i en 
korrekt diagnose, som patienten bliver 
behandlet efter,” understreger Grethe.

En sjælden gang kan bioanalytikerne 
dog blive lidt usikre på, om en prøve 
stammer fra en lymfeknude, fx fordi ma-
terialet kun består af maligne celler. 

”Så fortæller vi lægen det, og så er det 
op til ham at vurdere svaret, han har jo 
sin viden om, hvor han har stukket, og 
om det kan passe,” siger Grethe. 

Bioanalytiker Joan 
Korsbæk i bronkosko-
pirummet på Sygehus 
Syd i Aalborg - klar til 
at modtage det næ-
ste hold præparater 
fra patienten. "For 
mig, som cyto-bio-
analytiker, er det 
spændende at kom-
me væk fra laborato-
riet og ud blandt 
både det kliniske per-
sonale og patienter-
ne," siger hun.
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GENERATION

Af Helle Broberg Nielsen // journalist
Sine Fiig // foto

ER 
VILDE MED 

FAGLIG 
FORMID-

LING

YEt budskab, en målgruppe og 
et medie; de bioanalytikerstu-
derende på Professionshøjsko-
len Metropol prøver allerede 
på første modul kræfter med 
sundhedsfaglig kommunikati-
on. Det gør de med stor kreati-
vitet og energi.



DANSKE BIOANALYTIKERE 02//11 15

”Jamen, synes I ikke, at de er dygtige?”
Else Krasniks ansigt stråler af stolthed 

på sine studerendes vegne. Sammen 
med Bettina Olsen, uddannelseskoordi-
nator for bioanalytikeruddannelsen i  
Region Hovedstaden, har hun som un-
derviser og studievejleder på Professi-
onshøjskolen Metropol på Nørrebro, net-
op præsenteret en perlerække af 
eksempler på de formidlingsprodukter, 
både nuværende og tidligere førstemo-

dul-studerende har frembragt i fagene 
Kommunikation og Kultur og Etik. 

På den bærbare computer har fotograf 
og journalist således lige set en absolut 
velfungerende interaktiv hjemmeside 
og et par filmklip, der også fremtræder 
både gennemtænkte og veludførte. 
Samt hørt en nyskrevet rekrutterings-
popsang til bioanalytikeruddannelsen - 
fremført af en studerende, der tydeligvis 
også er musiker og en habil vokalist.

I det hele taget er der lagt en hel del 
opfindsomhed og energi i projekterne; et 
par studerende har udviklet et brætspil 
om bioanalytikerfaget - lækkert udført i 
en farvestrålende plastlamineret kvali-
tet og med toppen af prøveglas som 
brikker. Andre har skrevet, redigeret og 
layoutet en avis. En gruppe har lavet fol-
dere med patientinformation om blod-
prøvetagning til indvandrere på fem 
sprog. Et andet spil opererer med låger 
efter julekalender-princippet og kort 
med spørgsmål og svar om de laborato-
riefaglige specialer på et sygehus. En 
plakat på bagvæggen fortæller sin egen 
historie.

”Og der har også været en gruppe sid-
ste år, der lavede et rollespil om de for-
skellige faglige kulturer på et sygehus,” 
tilføjer Else Krasnik.

Tværfaglig formidling
Formidlingsprodukterne er det håndgri-
belige resultat af et forløb på uddannel-
sens Modul 1, som har til formål at skabe 
større professionsforståelse hos de kom-
mende bioanalytikere, forklarer Bettina 
Olsen. Forløbet starter med en teoretisk 
del, bl.a. i kommunikationsmodeller, lige 
inden den første praktikperiode og om-
fatter bl.a. to selvstudiedage under prak-
tikopholdet. På baggrund af, hvad de stu-

derende har oplevet som enten udfor-
dringer eller direkte problemer i forbin-
delse med deres praktik i klinikken, 
matcher de holdvis et budskab, de gerne 
vil formidle, med en målgruppe, de ger-
ne vil nå. Og kobler deres valg med et 
medie, der er velegnet til formålet. 

Den tredje underviser i fagene, Lisa 
Skytt Andersen, har en samfundsviden-
skabelig baggrund som sociolog.  

”Denne her måde at arbejde på, hæn-
ger godt sammen med det paradigme-
skifte, der er sket i samfundet efter 1993, 
hvor der kom krav til uddannelserne om 
mål- og resultatstyring, dokumentation 
og fleksibilitet. Kombineret med den 
markedsmodel, vi desuden er underlagt, 
skal man som uddannelse generelt være 
god til at kommunikere, hvad man kan. 
Men det her er altså ikke bare en huma-
nistisk øvelse; de studerende skal faktisk 
formidle en ganske hard core naturfaglig 
viden til andre,” pointerer Bettina Olsen.

Jo, hun kender godt argumenterne fra 
især ældre bioanalytikere om, at de nyud-
dannede ikke har den samme naturfagli-
ge basisviden og det samme praktiske 
håndelag som tidligere; det er jo en afledt 
konsekvens af indførelsen af generalist-
uddannelsen i 1996, hvor de studerende 
til gengæld får kendskab til samtlige spe-
cialer og også på et mere teoretisk plan. 

”Men i fremtidens sundhedsvæsen 
skal bioanalytikerne også i højere grad 
kunne arbejde tværfagligt, og vi skal 
derfor også være bedre til at kommuni-
kere med andre faggrupper om vores 
fag. Vi kan ikke gemme os væk, sådan 
som der har være tradition for,” tilføjer 
hun.

Det diagnostiske samspil
Både Bettina Olsen og Else Krasnik er op-
mærksomme på, at undervisningen i pro-
fessionsforståelse og kommunikation  
spiller perfekt sammen med Danske Bio-
analytikeres projektforløb om professi-
onsidentitet – et projekt, som nu er ud-
mundet i en målrettet indsats for at lan-
cere bioanalytikeren som ”den diagnosti-
ske samarbejdspartner” i det 
sundhedsfaglige kollektiv. 

”Men vi kom her på uddannelsen nok 
lige lidt før med at gøre noget ved de 
tanker,” smiler Else Krasnik. Og tilføjer:

”Den her måde at arbejde på passer 
virkelig godt til Generation Y; de unge er 
gået til opgaverne med så stor en energi, 
at nogle har brugt ti eftermiddage på 
projektet. Altså langt mere end de to stu-
diedage, der har været afsat. For bare at 
redigere en film færdig! De er virkelig 
gået i dybden med deres projekter og har 
fx været i kontakt med hinanden ind 
mellem via Skype. Det, dér med at kom-
munikere og kommunikere hurtigt – det 
er lige dem. De er også stolte over at vise 
deres projekter frem for de andre. Flere 
har spurgt, hvornår de kan komme til at 
arbejde på denne her måde igen,” siger 
studevejlederen.

Heidi Ravn har efter sit praktikophold 
på Herlev Sygehus været med til at lave 
en udgave af et Jeopardy-spil om symp-
tomer, diagnoser og bioanalytikerfagets 
specialer med den almindelige offentlig-
hed som målgruppe. Hvorfor?

”Fordi vi jo nærmest er den hemmeli-
ge uddannelse. Kommunikation er da en 
vigtig del af vores fag,” konstaterer hun. 
Halvt på vej ud af døren til næste under-
visningstime. 

SE DE STUDERENDES FLOTTE 
PROJEKTER PÅ NÆSTE OPSLAG

”I fremtidens sundhedsvæsen skal bioanalytikerne i 

højere grad kunne arbejde tværfagligt, og vi skal der-

for også være bedre til at kommunikere med andre 

faggrupper om vores fag,” Bettina Olsen, uddannel-

seskoordinator
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1) Ceylan Türlü og Linette Tidemann har 
 udviklet et brætspil med gymnasielever 
 – potentielle bionalytikerstuderende - 
 som målgruppe. 

2) Pia Lange, Maria Korf Ball(med plakat),
 Heidi Ravn(med vejledning) og Maria Lange 
 (med svarkort): Deres ”lågespil” med spørgs-
 mål og svarkort er afledt af et praktikophold 
 på Herlev Hospital.

3) ”Biotidende”. 1. årgang. Nr. 1: Fra venstre 
 mod højre - Malene Stevnsbo Pedersen, 
 Mette Bøgh Andersen, Silas Lund Rathjen og 
 Tina Johansen fremviser deres nyhedsavis 
 om bioanalytikeruddannelsen.  

4) Samrah Jamil, Charlotte Meier Davidsen og 
 Maria Absalonsen med deres pjece om bl.a. 
 at være i praktik på en patologiafdeling.

5) Fem pjecer om blodprøvetagning på dansk  
 og indvandrersprog.  

1

3

2
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4 5
LÆS OM UNDERVISERNES FORMIDLINGS-
PROJEKT PÅ NÆSTE OPSLAG
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Flere bioanalytikere giver udtryk for, at 
der i Studieordningen for Bioanalytiker-
uddannelsen fra 2009 er afsat for meget 
tid til undervisning i humanistiske fag 
og samfundsvidenskabelige fag. Samti-
dig viser den seneste aftagerundersøgel-
se, som blev foretaget af Bioanalytiker-
uddannelsen i København, at aftagerne 
af uddannelsens studerende mener, at 
de studerende mangler viden og kompe-
tencer inden for netop kommunikation 
og samarbejde. På Bioanalytikeruddan-
nelsen i København har vi derfor sat os 
for, allerede fra uddannelsens modul 1, at 
bruge tiden i disse fag til at styrke de 
studerendes tilegnelse af en bioanalyti-
kerfaglig professionsidentitet – og at 
styrke sammenhængen mellem teori og 
praksis. Dette realiseres i form af et for-
midlingsprodukt om bioanalytikerpro-
fessionen.

Styrket sammenhæng  
mellem teori og praksis
Undervisere fra Professionshøjskolen 
Metropol og klinikken planlægger og 
gennemfører sammen undervisningen i 
fagene kommunikation, kultur og sam-
arbejde som et samlet forløb på tværs af 
uddannelsens teoretiske og kliniske dele.  
Klinikkens repræsentanter i samarbej-

det er en uddannelseskoordinator fra 
Bioanalytikeruddannelsen – Uddannel-
sesregion Hovedstaden og en klinisk un-
derviser fra Region Sjælland. Det samle-
de antal ECTS for fagene i teori og klinik 
er 3 ECTS.

Den teoretiske undervisning starter 
på Campus  i form af både forelæsnin-
ger, grupperefleksioner og øvelser med 
de samme undervisere som tilknyttede 
vejledere. I klinikken indsamler de stu-
derende empiri i form af interview, un-
dersøgelser, billedoptagelser, indsamling 
af litteratur osv. Her foregår de studeren-
des tilegnelse af viden i form af selvstu-
dium. Det vil sige, at den tid, de stude-
rende bruger til fremstillingen af 
formidlingsproduktet, ligger ud over de 
30 timers obligatoriske tilstedeværelse. 
Klinikken har koordineret tilrettelæggel-
sen af to selvstudiedage, så de falder på 
samme tidspunkt på alle klinikstederne. 
Dette giver mulighed for, at de studeren-
de kan mødes og arbejde med deres pro-
dukt.

Undervisningen i fagene starter den 
sidste uge før de studerendes praktikpe-
riode – fortsætter, mens de er i klinikken 
– og afsluttes, når de er tilbage på Cam-
pus igen. Her fremlægger de studerende 
formidlingsproduktet for to undervisere 

samt en opponentgruppe bestående af 
medstuderende (faktaboks 1).

Grundtanken er, at undervisningsfor-
løbet kan medvirke til at skabe et øget 
samspil mellem den studerendes læ-
ringssituation på Campus og i anvendel-
sessituationer i klinisk praksis. Formålet 
er at understøtte de studerendes kompe-
tence i at overføre og anvende den fagli-
ge viden mellem teori og praksis.

Omdrejningspunktet for undervisnin-
gen er, at de studerende udarbejder et 
formidlingsprodukt, der vedrører bio-
analytikerprofessionen. 

Formålet med at bruge dette formid-
lingsprodukt som omdrejningspunkt for 
forløbet er, at de studerende gennem ar-
bejdsprocessen bliver mere bevidste om 
– og trænet i at reflektere over – bioana-
lytikerprofessionen, kommunikation og 
samarbejde. Endvidere ønsker vi, at ar-
bejdet med formidlingsproduktet bliver 
det første skridt på vejen mod dannel-
sen af en professionsidentitet for den 
enkelte studerende.

Formidlingsprodukter 
Når de studerende planlægger deres for-
midlingsprodukt, skal de vælge en mål-
gruppe, et medie og et budskab for deres 
produkt.

I de fem første forløb, som vi har gen-
nemført indtil nu, har de studerende valgt 
at henvende sig til en mangfoldighed af 
målgrupper, f.eks. patienter, familie, ven-
ner, børn, gymnasieelever eller andre ud-

Generation Y accepterer  
kommunikation som en 
kerneydelse

Else Krasnik, Bettina Olsen og Lisa Skytt Andersen underviser de unge i teoretisk og praktisk 
kommunikation. Lisa Skytt Andersen var ikke til stede, da fotoet til fagbladet blev taget.

Af Else Krasnik // underviser og studieleder, Metropol
 Bettina Olsen // uddannelseskoordinator, Uddannelsesregion Hovedstaden
 Lisa Skytt Andersen // underviser og sociolog, Metropol
 

Bioanalytikeruddannelsen i Kø-
benhavn er en af Professionshøjsko-
len Metropols grunduddannelser og 
er placeret på Campus Rådmands-
marken, Sigurdsgade 26, 2200 N 
Bioanalytikeruddannelsen – Ud-
dannelsesregion Hovedstaden be-
står af en uddannelseschef og to ud-
dannelseskoordinatorer ansat af de 
kliniske uddannelsessteder i Region 
Hovedstaden. 
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dannelsessøgende og medstuderende. 
De valgte medier er også meget for-

skellige. Mange grupper har designet 
hjemmesider om uddannelsen. Der er 
blevet fremstillet foldere, plakater, po-
sters, spillefilm, og nogle har skrevet og 
opført rollespil og sang (faktaboks 2 og 3).

Ved fremlæggelsen af produkterne 
lægger vi vægt på, at de studerende 
kommer ind på emner fra den teoretiske 
del af undervisningen såsom organisati-
onskultur, kulturel identitet, sundheds-
væsenet, kulturmøder i sundhedsvæse-
net, kommunikation og samarbejde. 
Både undervisere og studerende (oppo-
nentgruppe) kommenterer og er med i 
diskussionen bagefter. Fremlæggelsen 
og indholdet af produktet skal godken-
des af underviserne og indgår i den stu-
derendes studieportefølje.

De studerendes perspektiv                                                                        
De studerende bliver overraskede, når de 
møder praksis for første gang på uddan-
nelsens modul 1. De bliver overraskede 
over, at det kræver træning at opnå fær-
digheder, så man kan indgå i arbejdet – 
og at man arbejder med noget, som kal-
des ”rutinearbejde”. Rutine er et støden-
de ord for mange af de unge og opfattes 
umiddelbart negativt.

De studerende bliver også overraskede 
over, at bioanalytikerens arbejde ofte er 

Litteratur:
Aspegren, K. et al. (2000). Basisbog i  
kommunikation med patienter og kolleger. 
Viborg: Munksgaard. 
Jensen, I. (2005). Grundbog i kulturforstå-
else. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 
Leenner-Axelson, B et al. (2001). Arbejds-
gruppens psykologi. København: Hans 
Reizels Forlag. 
Mabeck, C.E. (2006). Samtalen med pa-
tienten – Kommunikation og forståelse. 
Lægeforeningen.

teamarbejde, hvor resultaterne af den 
enes indsats skal kunne bruges af andre. 
Denne arbejdsform kræver, at man ind-
går i et fagligt fællesskab, som er funde-
ret i en enighed om nogle grundlæggen-
de fælles normer og værdisæt.

Den nye generation af studerende – 
som benævnes generation y – ser ander-
ledes på faste tidsplaner, skemaer, ar-
bejdstider, venner og socialt samvær, 
deling af viden, kommunikation og 
autoriteter. Fleksibilitet er et nøgleord 
for disse studerende, og de værdsætter 
muligheden for at veksle mellem virtu-
elle og fysiske relationer dagen igen-
nem. De færdes helt naturligt i sociale 
netværk og virtuelle verdener – og for-
venter også, at arbejdspladsen udnytter 
de samme kommunikationsformer. Og 
de bryder sig ikke om hierarkier, hvor alt 
er styret oppefra (Henrik Christensen, 
Jobindex, Underviserdag dbio 2010).

I udarbejdelsen af formidlingsproduk-
tet oplever de studerende, at de får mu-
lighed for at bringe ovennævnte kompe-
tencer i spil. Flere studerende fortæller, 
at de har lagt langt flere timer i arbejdet 
med produktet end de to studiedage, 
udelukkende fordi de synes, at projekt-
arbejdet er sjovt. Arbejdsformen giver 
de studerende mulighed for at udtrykke 
sig kreativt og bruge virtuelle kommu-
nikationsformer. Deres produkter er ofte 
virtuelle – hjemmesider, facebooksider 
og film. Nogle udnytter muligheden for 
at mødes på Skype i arbejdstiden, selv-
om de fysisk befinder sig på forskellige 
hospitaler.

Samspillet mellem læringssituation 
og anvendelsessituation er nødvendig 
og vigtigt, for at de studerende kan 

overføre faglig viden fra teori til praksis. 
For at dette kan lade sig gøre, skal den 
studerende opleve en positiv indstilling, 
når denne forsøger at anvende teoreti-
ske begreber i praksis. 

Vores erfaring fra de hidtidige formid-
lingsprodukter viser, at de studerende 
generelt arbejder seriøst og interesseret 
med opgaven, men også at de studeren-
de møder hjælpsomhed, velvilje og nys-
gerrighed fra bioanalytikerne i praksis 
omkring projekterne. 

Bioanalytikerprofessionen er i et kryds-
felt. Hvis professionen anerkender de hu-
manistiske og samfundsvidenskabelige 
kvalifikationer, de studerende har med 
fra undervisningen på Campus, og ser 
mulighederne frem for begrænsningerne 
ved den nye type bioanalytikerstuderen-
de – så vil det åbne op for nye mulighe-
der for at byde ind på de fremtidige ar-
bejdsopgaver i sundhedsvæsenet. 

FREMLÆGGELSES- OG 
BEDØMMELSESKRITERIER

Fremlæggelsen:
Alle gruppens medlemmer deltager 
aktivt i fremlæggelsen af eget formid-
lingsprodukt. Hver gruppe fremlæg-
ger i 10-15 min. overfor en anden 
gruppe samt to undervisere. Dernæst 
følger 10 min. til diskussion.  Oppo-
nentgruppe og undervisere har hver  
5 min. til at stille uddybende spørgs-
mål. Herefter har underviserne 10 mi-
nutter alene til votering. Fremlæggel-
sen bedømmes med bestået/ikke-be-
stået.
Bedømmelseskriterier:

-
bejdelsen af formidlingsproduktet 

-
ling til den valgte målgruppe 

læste litteratur, kan reflektere teore-
tisk om valg af medie, indhold og 
vinkel i forhold til målgruppen og 
professionen. 

EKSEMPLER PÅ  
TITLER PÅ FOLDERE:

arbejdspladsen

(folderen blev fremstillet på arabisk, 
dansk, engelsk, tyrkisk og kurdisk)

-
dannelsen (til forældre med anden 
etnisk baggrund end dansk)

mange muligheder

kun for piger?
-

rier, og redder liv samtidig.

er det dig?

om fagets forskellige specialer som 
information til nye studerende

-
views med Bioanalytikere og mål-
gruppe-personer 

kontra ikke-patientkontakt i bio-
analytikerens praksis

1

2
3EKSEMPLER PÅ ANDRE 

FORMIDLINGSPRODUKTER
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Ovenstående opskrift er ikke hentet fra Rytteri-
ets seneste show, men fra en artikel i tidsskrif-
tet Clinical Infectious Diseases. Artiklen beskri-

ver – med stor detaljerig-
dom – hvordan en gang 
homogeniseret og fi ltre-
ret afføring fra en rask 
donor kan helbrede alvor-
lige tarminfektioner, som 
har modstået selv gen-
tagne behandlinger med 
antibiotika. 

Princippet er meget en-
kelt at evakuere de syg-

domsfremkaldende bakterier ved at lade 
»gode« bakterier vokse dem over hovedet og 
overtage deres plads. Metoden går under nav-
net fækalietransplantation, og den er efter alt 
at dømme på vej ud af mørket. 

Som Journal of Clinical Gastroenterology for-
mulerede det på lederplads i september: »Fæ-
kalietransplantation har nu nået primetime og 
bør anvendes på enhver patient, som har vist 
sig resistent over for sædvanlig behandling.« 
»Endelig!« siger Thomas Borody, som er gastro-

enterolog og chef for Centre for Digestive Di-
seases i Sydney. »Der har ikke været andet end 
modstand og hån fra kolleger, siden jeg intro-
ducerede metoden for 30 år siden. Til trods for 
en veldokumenteret virkning.« 

Dokumentationen optræder første gang i 
den medicinske litteratur i 1958, hvor et hold 
britiske læger kurerede fi re tilfælde af svær 
kronisk tyktarmsbetændelse med »fækalt lave-
ment«. Så blev der helt stille, indtil et par lig-
nende beskrivelser kom frem i begyndelsen af 
1980’erne, men metoden nåede aldrig udbre-
delse – ud over Sydney og et par klinikker i Ca-
nada og USA. 

»Selv gastroenterologer lider af en vis grad af 
fækofobi,« snøfter Thomas Borody. »Men nu 
sker retfærdigheden fyldest, og den bedste 
hævn er jo succes!« 

Succesen skyldes nok så meget Clostridium 
diffi cile. Især amerikanerne har i de senere år 
fået store problemer med denne bakterie, som 
huserer på hospitaler, hvor den invaderer tar-
men hos patienter, som af forskellige årsager 
er i antibiotikabehandling og derfor har fået 
udryddet deres normale tarmfl ora. Når den er 

Udvælg en afføringsprøve 
(helst blød) på cirka 30 gram. 

Tilsæt 50-70 milliliter 
sterilt saltvand til prøven.

Af Lone Frank // videnskabsjournalist

OH SHIT
Nye mikrober. Er der problemer 
med maven? Så skift tarmindhol-
det ud. Fækalietransplantation er-
statter syge mikrober med sunde 
og er en behandlingsform på vej 
frem. Måske patienter med autis-
me og Parkinsons sygdom også 
kan have gavn af den



DANSKE BIOANALYTIKERE 02//11 21

sikkert installeret, kan C. diffi cile begyn-
de at producere et giftstof, som giver 
diarré. 

»Vi taler ikke om lidt tynd mave,« insi-
sterer Borody, »men om forfærdelig og 
uophørlig diarré. Vi får henvist patienter, 
som lige akkurat hænger ved livet ved 
hjælp af antibiotika, og der er fra tid til 
anden dødsfald på grund af denne infek-
tion.« Den levende bakterie kan sådan 
set godt slås ned med vancomycin, men 
fordi den danner nogle meget bestandi-
ge hvilende sporer, blusser infektionen 
op igen. Der kan også ske det, at patien-
ten bliver infi ceret igen og igen, fordi 
vancomycinen udrydder tarmens popu-
lation af Bacteroides- og Fumicutes-bak-
terier. Det er dem, man genindsætter 
med transplantationen. Oftest fi nder 
man donor blandt patientens familie el-
ler venner, men er det ikke en mulighed, 
kan der trækkes på en velforsynet do-
norbank. 

»Alt materiale bliver naturligvis scree-
net for en lang række vira og bakterier,« 
indskærper Borody og angiver, at be-
handling af C. diffi cile har en helbredel-
sesprocent meget tæt på hundrede. 

»Med bare en enkelt infusion i en 
grundigt gennemskyllet tarm!« Centre 
for Digestive Diseases, som hver uge ser-
vicerer 5-8 patienter, behandler også an-
dre mave-tarm-lidelser, for hvilke man er 
begyndt at mistænke bakterier for at 
spille en skurkerolle. Især irritabel tyk-
tarm, hvis årsager er uopklarede. Tilstan-
den, der opleves som stærkt generende, 

er karakteriseret ved mavesmerter, op-
pustethed og desuden præget af enten 
diarré eller forstoppelse. 

Der er tale om en eksklusionsdiagnose. 
Når man ikke kan fi nde nogen årsag til 

symptomerne, kalder man det IBS (Irrita-
ble Bowel Syndrome), og i mange år men-
te man, det nok var stress og psykologi 
det hele. Nu tyder en del forskning imid-
lertid på, at der snarere er tale om en in-
fektion med en endnu ukendt mikrobe. 
Ifølge Borody helbreder fækalietrans-
plantation med daglige infusioner over 
ti dage otte ud af ti patienter med diarré-
IBS og halvt så mange med forstoppelse. 

Desværre har man mindre held med 
ulcerativ collitis. 

Den kroniske, smertefulde og underti-
den invaliderende infl ammation af tar-
men kan Borody kun kurere hos en ud af 
ti patienter. 

Han hører ikke desto mindre til dem, 
der tror på en ukendt infektion som i 
hvert fald delvis årsag til sygdommen, 
og allerede i 2003 rapporterede han og 
et hold kolleger i Journal of Clinical Ga-
stroenterology om fuldstændig helbre-
delse af seks patienter. Efter fi re måne-
der var samtlige kliniske symptomer 
væk, og virkningen holdt sig over de 13 
år, man fulgte patienterne. 

»Når succesraten er så lille, kan det jo 
skyldes, at vi har at gøre med ekstremt 
hårdføre bakterier. I det hele taget er 
problemet i det her felt, at vi kender så 
bedrøvende lidt til tarmfl oraen. Indtil nu 
har vi kunnet dyrke nogle håndfulde ar-

ter i laboratoriet, men de seneste års 
dna-undersøgelser viser, at der fi ndes 
godt tusind forskellige arter, som alle 
kan befi nde sig i en gennemsnitlig tarm. 
Vi er endelig ved at få øjnene op for, at 
vores tarmfl ora skal betragtes som et or-
gan i kroppen.« 

Der er ingen tvivl om, at tarmfl ora lige 
nu er hot shit i forskerkredse. Eller som 
Torben Hansen, læge og professor ved 
Hagedorn Forskningsinstitut, siger det: 
»Emnet er nærmest eksploderet.« Selv 
deltager Hansen i det fælleseuropæiske 
MetaHIT-projekt, som sigter på at kort-
lægge samtlige gener hos vores tarm-
bakterier samt at undersøge, hvordan 
mikrobesammensætningen varierer 
mellem individer. 

Den første del af arbejdet blev præsen-
teret i marts i år i Nature. Med afførings-
prøver fra 124 frivillige og raske europæ-
ere kunne man konstatere, at der fi ndes 
mellem 1.000 og 1.200 forskellige bakte-
riearter i tyktarmen, og at vi hver især er 
vært for omkring 160 af dem. Kun ca. 60 
arter går igen hos næsten alle. Næste ar-
tikel, som lige nu ligger til bedømmelse, 
gransker tarme fra diverse geografi ske 
populationer og konkluderer, at der fi n-
des et lille antal grupper af bakterier – 
mikrober, som har en bestemt funktion i 
tarmen – som fi ndes hos alle, uanset 
hvor i verden man bor. Formentlig, som 
Hansen siger, grupper, der har afgørende 
betydning for »tarmsystemets normali-
tet«. »Men endnu mere interessant er 
det,« siger Hansen, »at vi fi nder karakte- >

Homogeniser i en hushold-
ningsblender sat på »lav« 
hastighed.

Skru langsomt op til højeste 
hastighed, og bliv ved i 2-4 
minutter, indtil prøven har 
en ensartet konsistens.

Filtrer to gange 
gennem kaffefi lter.
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ristiske forskelle på tarmfl oraen hos tyk-
ke og tynde. Genetiske undersøgelser vi-
ser, at antallet af mikrobegener og 
dermed bakteriearter er signifi kant for-
skelligt, idet de overvægtige har langt 
færre arter. Og det ser foreløbig ud til, at 
vi kan udpege arter, som relaterer sig til 
BMI. Det vil sige, at de enten er meget 
hyppige eller meget sjældne hos enten 
tykke eller tynde.« 

Observationer som denne giver håb 
om, at fedme måske ligefrem kan be-

handles med 
tilførsel af det 
helt rigtige 
batteri af 
tarmbakterier, 
og for nylig 
forsøgte en 
gruppe hol-
landske forske-
re sig – med 
tynd afføring. 
Ved en stor 

europæisk diabeteskongres i september 
præsenterede de resultaterne fra be-
handling af en gruppe overvægtige, der 
led af metabolisk syndrom. En tilstand, 
som giver stor risiko for at udvikle diabe-
tes, og som blandt andet er karakterise-
ret ved, at følsomheden over for insulin 
går ned. Efter infusion med fækalier fra 
normalvægtige og raske donorer viste de 
18 overvægtige testpersoner sig at opnå 
såvel en højere insulinfølsomhed som et 
lavere niveau af triglycerider i blodet. 
Desværre fortog den metaboliske virk-
ning sig i løbet af nogle måneder. Og in-
gen tabte sig. 

» Jeg tror, at sådan noget som fedme vil 
vise sig langt vanskeligere at behandle 
end eksempelvis C. diffi cile-infektion,« si-
ger Thomas Borody. »Hollændernes for-
søg tyder på, at den nye tarmfl ora ikke 
holder sig, og måske skal der mange infu-
sioner til over længere tid. Muligvis kom-
bineret med en særligt tilpasset diæt.« 

Personligt er han langt mere optaget 
af forbindelsen mellem tarmens mikro-
ber og neurologiske sygdomme. 

»Jeg ved, det lyder vanvittigt i de fl e-
stes ører, men jeg forudsiger, at både 
parkinson, sklerose og autisme kan be-
handles med fækalietransplantation. 
Både vores egne og andres data tyder på 
det.« 

På klinikken i Sydney startede det for 
23 år siden, hvor man behandlede nogle 

parkinsonpatienter for den forstoppelse, 
der typisk følger med sygdommen. De 
træge maver kom i gang igen med van-
comycin, men patienterne rapporterede 
samtidig, at deres parkinsonsymptomer 
også blev meget bedre. Borody tøvede 
med at tro på det, men tog en enkelt af 
patienterne med til neurolog, som måtte 
erklære, at der var en positiv virkning. 

»Vi gjorde dog ikke rigtig noget ved 
det, fordi det virkede så langt ude for de 
fl este. Men for halvandet år siden kom 
en mand, som vi behandlede for forstop-
pelse, hvorefter hans parkinsonsympto-
mer fuldstændig forsvandt i otte måne-
der.« Det forekommer ganske rigtigt 
besynderligt, at et fremadskridende tab 
af celler i hjernens substantia nigra skul-
le have noget med tarmbakterier at gøre, 
men Borody er ikke alene med sin for-
modning. Han læner sig op ad den 
såkaldte Braaks hypotese. Den tyske 
neuroanatom og professor ved Goethe-
universitetet i Frankfurt, Heiko Braak, 
har fremsat en teori om, at parkinson 
begynder som en invasion gennem 
næse og tyktarm. 

I en knibtangsmanøvre skaffer en end-
nu uidentifi ceret mikrobe (bakterie eller 
virus) sig adgang ind over slimhinden i 
begge ender og ind i vævets fi ne nerve-
tråde. Den transporterer skadevolderen 
tilbage til cellekroppene i hjernen, hvor 
invasionen giver anledning til såkaldte 
lewy bodies – ansamlinger af protein, 
som fælder ud i cellerne og formentlig er 
med til at gøre det af med dem. 

»Det er værd at lægge mærke til, at pa-
tienternes kraftige forstoppelse sætter ind, 
omkring syv år før der kan konstateres 
hjerneskade,« siger Borody, som nu sam-
men med et hold neurologer vil afprøve 
vancomycin til behandling af parkinson. 

»Jeg ville naturligvis helst bruge fæka-
lietransplantation, men det er ikke til at 
få igennem den etiske komité på nuvæ-
rende tidspunkt. Hvis vi imidlertid kan 
se en effekt af vancomycin, peger det på 
tarmfl oraen som en mekanisme i par-
kinson, og så har vi et rationale, det er 
svært at sige nej til.« 

Skal man tro diverse fund, fi ndes no-
genlunde samme rationale i forhold til 
autismelidelser. 

For ganske nylig undersøgte en britisk 
forskergruppe 39 børn med autisme 
samt 28 af deres ikke-autistiske søsken-
de og fandt en tydelig forskel. I autister-

nes urin fandtes en række stoffer, som er 
produkter af tarmbakteriers stofskifte. 
Tidligere har Glenn Gibson fra Universi-
ty of Reading fundet kraftigt forhøjede 
mængder af Clostridium-bakterier i tar-
men hos autister. Og canadiske forskere 
har konstateret, at fedtsyrer fra netop 
Clostridium kan give autismelignende 
symptomer, når de indsprøjtes i mus. 

»Jeg forstår ikke helt, hvorfor ingen 
har fulgt op på det her og i første om-
gang prøvet at behandle med vancomy-
cin, som virker på Clostridium,« siger 
Thomas Borody. »Vi ved, at autister ofte 
har mave-tarm-problemer, og der fi ndes 
rapporter om, at særlige diæter kan 
dæmpe både dette og deres adfærds-
mæssige symptomer. Angående fæka-
lietransplantation har jeg ikke haft lejlig-
hed til at forsøge mig, men ud fra det, vi 
ved, tror jeg, det kunne have en gavnlig 
effekt.« 

Borody understreger dog, at han på sigt 
gerne vil erstatte fækalierne med labora-
toriedyrkede mikrober. Velkarakterisere-
de cocktails af bakterier, som patienterne 
kan indtage uden »mentalt ubehag«, og 
som er nøje målrettet mod at udrydde 
helt bestemte skadelige bakterier. 

»Det kræver naturligvis en langt større 
og mere detaljeret forståelse af, hvad der 
går for sig i tarmen, men jeg er overbe-
vist om, at den vokser frem,« siger Tho-
mas Borody og tillader sig en sidste for-
udsigelse om sit område: »Det er, som 
Schopenhauer skrev om Pasteur – uden 
sammenligning i øvrigt: Alle sandheder 
går gennem tre stadier, først bliver man 
latterliggjort, så får man heftig mod-
stand, og endelig siger alle, at de har 
vidst det hele tiden.« 

Der er ingen tvivl 

om, at tarmfl ora 

lige nu er hot shit i 

forskerkredse.

››

Artiklen har tidligere været bragt i 
Weekendavisen 26/11 2010
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THUE SCHWARTZ ER HOVEDTALER PÅ NML-KONGRESSEN

GLÆD DIG  til at høre Thue 

lær Farmakologi fra Institut for 
Neurovidenskab og Farmako-
logi på NML-kongressen i 
2011. 

i

Professor Thue Schwartz er videnskabelig direktør 
ved det nye Center for Basic Metabolic Research ved 
Københavns Universitet. Centeret er etableret i ok-
tober 2010 på baggrund af en 10-årig donation fra 
Novo Nordisk på 885 mio. kroner. Et kerneområde i 
centerets forskning er sammenhængen mellem dia-
betes og fedme.   

Professor Thue Schwartz har blandt 
andet været ankermand i projektet: 
"Food, Fitness og Farma", som retter 
sig mod at fi nde nye metoder til at 
forebygge og behandle levevilkårs-
sygdomme. 

Thue Schwartz har studeret mave-
tarmhormoner og receptorer under 
hele sin forskningskarriere og bl.a. 
medvirket til, at Københavns Univer-
sitet i dag er verdens førende i for-
ståelsen af funktionen af den livsvig-
tige 7TM-receptor, den største 
proteinfamilie i det humane genom.

7TM-receptoren - en livsvig-
tig receptor for alt liv
Små biokemiske antenner, 7TM recep-
torerne, fi ndes på alle dyreceller. Hvad 
enten det er hos insekter, slimdyr, ele-
fanter eller mennesker, og ligegyldigt 
om organismen er fl er- eller encellet, 
så bruger den 7TM-receptorerne som 
helt essentiel del af sin biologiske 
kommunikation. 

"Alene vores næse har 500-600 for-
skellige typer af 7TM kemoreceptorer, 
som modtager duftstoffer og sender 
besked til hjernen," fortæller Thue 
Schwartz. 

"Feromon-receptorer er et andet ek-
sempel på 7TM-receptorer, et tredje er 

de receptorer, som opfanger mundens 
smagsinformationer, og når øjet kan 
opfatte lys og farver, så er det fordi ly-
set rammer et lille stof, som så klikker 
lidt og aktiverer en 7TM receptor, og 
det opfatter hjernen som lys." 

Thue Schwartz og hans kolleger på 
SUND KU arbejder bl.a. med at fi nde 
ud af, hvordan en 7TM-receptor rent 
faktisk bliver aktiveret, hvordan den 
opfanger og genkender de små og sto-
re stoffer, og hvordan den reagerer på 
dem. 

7TM-receptorer er et mål for en me-
get stor del af vores lægemidler. Thue 
Schwartz og hans kolleger er i dag ver-
dens førende med hensyn til at forstå, 
hvordan lægemidler aktiverer og inak-
tiverer disse receptorer.

I arbejdet på Marie Krog Center for 
Metabolisme bliver der bl.a. arbejdet 
med at kortlægge og forstå samtlige 
mavetarmkanalshormoner og de 7TM 
receptorer, der styrer deres sekretion, 
når de stimuleres af fødelementer og 
metabolitter. Formålet er på sigt - 
med de rigtige lægemidler - at stimu-
lere patienternes egne hormoner og 
signaler i den rette kombination, og 
derved opnå den samme effekt på pil-
leform som en stor, kompleks fedme-
operation.

"Helt grundlæggende er mavetarm-

kanalen kroppens største og mest 
komplicerede endokrine organ," for-
tæller Thue Schwartz, "men selv i dag 
forstår vi stadig kun en lille del af det." 
F.eks. viser fedmeoperationer at den 
rette kombination af hormonsignaler 
effektivt har en markant effekt på fed-
me og type-2 diabetes. På et døgn bli-
ver patienten kureret for sin type-
2-diabetes, og i løbet af et par 
måneder har patienten tabt 30-40 % 
af sin vægt. Og holder den. Under en 
fedmeoperation leder kirurgen pa-
tientens føde længere ned i mave-
tarmkanelen, og det ændrer på de me-
taboliske hormoner, som bliver 
frigivet. Nogle hormonproducerende 
celler forbigås, mens andre får en helt 
ny slags signaler. 

KILDE: SUND.KU.DK/PROFILEN/THUESCHWARTZ

 1. MARTS ER SIDSTE FRIST FOR INDSENDELSE AF ABSTRAKTS TIL FRIE   
 FOREDRAG OG POSTERS PÅ KONGRESSEN. LÆS MERE PÅ NML.DBIO.DKHUSK!
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De fem regioner afholder generalforsamlinger i marts 2011 
Dagsorden skal ifølge vedtægterne mindst indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent
2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Evt.

Eventuelle supplerende punkter til dagsordenen fremgår af teksten 
under hver region.

Hvis du gerne vil deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde 
dig til på det tlf. nr. eller den e-mail, som er nævnt i teksten under 
den enkelte region.  

  dbio-
 NORDJYLLAND

ONSDAG DEN 16. MARTS 2011 kl. 17.00 
hos BUPL Nordjylland, Niels  Jernesvej 
8B, 9220 Aalborg Ø.
Der vil blive serveret lidt mad og drikke 
i forbindelse med generalforsamlingen.  
Oplysninger om punkter ud over den 
vedtægtsbestemte dagsorden oplyses 
senere.  
FRIST FOR FORSLAG  der ønskes drøf-
tet på generalforsamlingen er onsdag 
den 2. marts 2011. 
TILMELDING til regionskontoret senest 
onsdag den 2. marts på mail til  dbio-
nordjylland@dbio.dk 

 dbio-
 MIDTJYLLAND

TORSDAG DEN 10. MARTS klokken 
16.30 i Medborgerhuset i Silkeborg, 
Bindslevsplads i Silkeborg ( NB ny 
adresse!). Der vil blive serveret en let 
anretning under generalforsamlingen 
og frugt ved ankomsten. Udover den 
vedtægtsbestemte dagsorden vil der 
være følgende punkter: Status for 
OK11 ved Bert Asbild, formand, Gå-
hjem-kick ved Anders Ørskov. 
FRIST FOR FORSLAG  der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen er 
torsdag den 24. februar.
TILMELDING til regionskontoret senest 
torsdag den 3. marts www.dbio.dk/
midtjylland  under aktiviteter eller e-
mail dbio-midtjylland@dbio.dk eller tlf. 

2785 8697.

 dbio-
 SYDDANMARK

ONSDAG DEN 9. MARTS 2011 klokken 
17.30 på Hotel Comwell Middelfart, 
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 
Der vil blive serveret middag.
Udover den vedtægtsbestemte dagsor-
den vil der være følgende punkt: Status 
på OK11. 
FRIST FOR FORSLAG  der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen, er 
onsdag den 23. februar 2011. Af hen-
syn til traktement er tilmelding nød-
vendig.
TILMELDING  på dbio-Region Syddan-
marks hjemmeside www.dbio.dk/syd-
danmark under aktiviteter, senest den 
28. februar 2011. 

 dbio-
 SJÆLLAND

TIRSDAG DEN 8. MARTS 2011 klokken 
17.00 på Hotel Hvide Hus, Strandvejen 
111, 4600 Køge. Der vil blive serveret 
middag, kaffe/te og kage under gene-
ralforsamlingen. Udover den vedtægts-
bestemte dagsorden vil der være føl-
gende punkter: OK11 
FRIST FOR FORSLAG  der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen er tirs-
dag den 22. februar 2011.
TILMELDING  til regionskontoret senest 
tirsdag den 22. februar på tlf. 4636 
9070 eller e-mail dbio-sjaelland@dbio.dk

 dbio-
 HOVEDSTADEN

MANDAG DEN 14. MARTS 2011 klokken 
16.30 i Store Auditorium, Herlev Ho-
spital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. 
Der vil blive serveret en lækker buffet 
under generalforsamlingen. Udover 
den vedtægtsbestemte dagsorden vil 
der være følgende punkter: OK11. Ef-
ter buffeten vil der være et inspireren-
de foredrag ”Hellere dø af grin end af 
stress” af Simon Steenholm. General-
forsamlingen slutter med overrækkelse 
af jubilæumsgaver. 
FRIST FOR FORSLAG  der ønskes be-
handlet på regionsgeneralforsamlingen 
skal sendes til dbio-hovedstaden@dbio.
dk senest mandag den 28. februar 
2011.
TILMELDING  til generalforsamlingen 
skal ske på regionens hjemmeside 
www.dbio.dk/hovedstaden senest 
mandag den 7. marts 2011 klokken 
12.00. Beretningen sendes til medlem-
mer via mail den 10. februar, hvor den 
også kan læses på regionens hjemme-
side.

GENERALFORSAMLING 
I dbio’S REGIONER
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Sara Beck Jochumsen // konsulent i dbio
sbj@dbio.dk

tlf. 46 95 35 35, lokal 3517

Mange medlemmer og tillidsrepræsentan-
ter ringer til dbio med spørgsmål om løn og 
arbejde. I hvert nummer af fag bladet brin-
ger vi hyppigt stillede spørgsmål med svar 
fra konsulenterne på området.

SPØRGE-JØRGEN

Jeg er blevet opsagt fra 
min stilling som bioanaly-
tiker i en lægepraksis. Jeg 
er gået i gang med at søge 
nyt job og er nu blevet 
indkaldt til en jobsamtale. 
Jeg har dog ikke mere fe-
rie eller afspadsering til-
bage. Er jeg nødt til at 
holde fri uden løn for at 
tage til jobsamtalen?

Nej, du er ikke forpligtet til at holde fri uden 
løn for at tage til jobsamtalen.

Af funktionærlovens § 16 følger det, at 
der er ret til den nødvendige frihed til 
jobsøgning, når man sidder i en opsagt 
stilling. Det gælder, både hvis du er ble-
vet opsagt af arbejdsgiveren, selv har 

sagt din stilling op, eller hvis du er i en 
tidsbegrænset ansættelse.
Ud over frihed med løn til at gå til jobsam-

tale har du også ret til frihed til opsøgende arbej-
de,  der ikke kan lægges uden for arbejdstiden.

Hvor meget frihed, der er ”nødvendigt”, beror på 
en konkret vurdering. Der må dog være en rimelig 
balance i forhold til din arbejdsgivers ønske om at 
udnytte arbejdskraften og til dit ønske om frihed.

Dandiag A/S  l  Mårkærvej 9
2630  Tåstrup l T: 4343 3057 

www.dandiag.dk 
dandiag@dandiag.dk

_________________

Stort udvalg af smart elektroforese 
udstyr til Jeres laboratorium

1

2

3

Viaflo Voyager
Pipetten der elektronisk kan

bevæge “spidserne” i 3 positioner

Ring og hør nærmere!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herudover er du forplig-
tet til at tage de nødvendige 
hensyn til din arbejdsgiver. 
Dvs. hvis din jobsøgning 
kan lægges uden for ar-
bejdstiden, skal du gøre det. 
Du er naturligvis også for-
pligtet til at orientere din 
arbejdsgiver i god tid, inden 
du skal have fri.

Hvor tidligt din arbejdsgi-
ver skal orienteres, må vur-
deres ud fra de konkrete 
omstændigheder. Men ge-

nerelt må du orientere, så snart du ved, at frihed bliver påkræ-
vet. Her må arbejdsgiveren acceptere, at man ofte bliver ind-
kaldt til jobsamtaler med kort varsel.

Om din arbejdsgiver kan afslå din anmodning om frihed, af-
hænger af en konkret vurdering, men det kræver som udgangs-
punkt vægtige grunde. Et afslag på frihed til jobsøgning alene 
med henvisning til almindelig travlhed eller til, at det generelt 
er ubelejligt for din arbejdsgiver, vil derfor ikke være i orden.

Hvis det derimod er meget påkrævet, at du er på arbejdsplad-
sen, vil et afslag på frihed formentlig være i orden. Dette kan 
f.eks. være tilfældet, hvis du er den eneste, der kan udføre en 
bestemt funktion, og det er nødvendigt, at denne funktion skal 
udføres på det tidspunkt, du ønsker fri.
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AKTIVITET

EFTERUDDANNELSE  

Kursus 11/16  Det korte møde med patienten – en udfordring
  Afholdes på Dalum Landbrugsskole i Odense  
  den 10. marts 2011
Kurset handler om kontakt og kommunikation med patienten og det 
tværfaglige sundhedspersonale.

Hvordan opnår vi god kontakt?
Forholder vi os hensigtsmæssigt til patienters reaktioner?
Hvordan afgrænser vi kommunikation uden at afvise patienten?

Der vil blive arbejdet med eksempler på situationer, der kan være van-
skelige at håndtere i den korte patientkontakt.
Sidste tilmeldingsfrist den 7. februar 2011

Kursus 11/17 Identifi kation af bakterier – grampositive kok-
  ker i hobe. Afholdes på Statens Seruminstitut 
  22. marts 2011
Et opkvalifi ceringskursus for bioanalytikere. Formålet er løbende at med-
virke til at ajourføre bioanalytikernes viden indenfor området.

Kurset henvender sig til bioanalytikere, uanset erfaring, ansat på kli-
nisk mikrobiologiske afdelinger. Det er ikke en forudsætning at have del-
taget på tidligere kurser. 
Sidste tilmeldingsfrist den 15. februar 2011

06/11 Færdighedskursus i hæmatologi

Kursus udviklet af Leif Cory Nielsen

Kursusbeskrivelse:
Da der erfaringsmæssigt er stort behov for hæmatologikurser med 
fokus på de praktiske kompetencer, vil der i efteråret 2011 atter 

Kursets hovedvægt er lagt på praktiske øvelser i vurdering af hæ-
matologiske præparater. På denne baggrund gennemgås morfologi 
og klinik ved en række udvalgte hæmatologiske sygdomme med 
det formål at fremme deltagernes praktiske dygtighed til at skelne 
normale og unormale celler, samt øge deres forståelse af klinik og 
morfologi. 

Følgende emneområder vil blive gennemgået:
Moderne hæmatologisk tælleudstyr, leucopoiese, erythocytformer 
og deres hæmatologiske betydning, anæmi, malaria, ALL, akutte 
myeloide leukæmier, CLL, myeloproliferative sygdomme og myelo-
matose.

Form:
Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem forelæs-
ning, praktiske øvelser og diskussioner og vil i høj grad være baseret 
på kursisternes aktive medvirken.

Forudsætninger:
Kurset henvender sig til bioanalytikere med erfaring i hæmatologi-
ske laboratorieundersøgelser inklusive differentialtællinger.

Undervisere:
Overlæge Henrik Gregersen.
Afdelingsbioanalytiker Leif Cory Nielsen.
Afdelingslæge Paw Jensen.
Bioanalytiker Kirsten Gadgaard.

Kursusleder:
Bioanalytikerunderviser Birgitte Højgaard Larsen.

Sted og tid:
Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg,
tirsdag den 27. til fredag den 30. september,

Antal:
20 deltagere.

Pris:
Medlem kr. 6.100,-
Medlem, andre forhandlingsberettigede organisationer kr. 6.900,-
Eksternat.

Tilmeldingsfrist den 3. maj 2011.

DDDEERR EEERR LLLEDDIGGEE PPLLLAADDDSER PÅ FØLGENDE 
KKKUURRSSSERR,  SSOOOMM AAAFFHHHOOLLDES I MARTS 2011:

14.00  Velkommen
  v. Torben Steinicke, Aarhus Universitetshospital Klinikken
14.05  Oversigt af sentinel node teknikken i dag indenfor bryst, GYN,  
  H&N og maligne melanomer
  v. Torben Steinicke, Aarhus Universitetshospital
14.20  Relevans af exairese behandling af brystkræftpatienter, uden 
  klinisk erkendbare metastaser, men med positiv SN. Resultater  
  fra Z0011 studiet 
   v. Anne Marie Bak Jylling, Vejle Sygehus
14.35  Metastasebyrdemål i sentinel node
  v. Rikke Riber-Hansen, Aarhus Universitetshospital
14.50  Iatrogen spredning af tumorceller til sentinel node hos bryst
  kræftpatienter med tidligere tumorektomi
  v. Tove Tvedskov, Mamma-Endokrinkir afd., Rigshospitalet
15.05  Diskussion

Metoder
15.20  Fordele og ulemper ved anvendelse af frysesnit (Cytokeratin) 
  ved sentinel node
  v. Elisabeth Specht, Patologiafdelingen, Herlev Hospital
15.30  Nye metoder/teknikker til detektion af lymfeknudemetastaser i 
  brystkræftpatienter ved hjælp af One-Step Nuclei Acid Ampli-
  fi cation Assay (OSNA)
  foredrag ved Sysmex eller en OSNA bruger 
15.40  Diskussion og afrundning
  v. Torben Steinicke og alle foredragsholdere

Tid:
Sted: KU LIFE, Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg. Mødelokale vil blive op-
lyst på www.dsch.dk 
Mødeleder: Professor Torben Steinicke, Århus Universitetshospital
Arrangør: Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi 
Tilmelding: senest den 22. marts 2011 til Ulla Evald, Patologisk Institut, 
BBH, ue01@bbh.region.dk

Du kan læse mere om kurserne på vores hjemmeside 
www.dbio.dk under uddannelse/dbio kurser 

Er der ledige pladser på kurser, hvor fristen er over-
skredet, kan du kontakte Janne Felby jfe@dbio.dk el-
ler Pia Vinther pvc@dbio.dk og høre om muligheden 
for at deltage.  

SENTINEL NODE 
PROCEDURER
Hvorfor gør vi det og gør vi det rigtige?
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HVIS DU VIL VIDE, HVORFOR 
FLUEN IKKE SVIMLER, KAN DU 
FÅ DIN NYSGERRIGHED STYRET 
PÅ http://ing.dk/artikel/113475-
hvorfor-bliver-fluer-ikke-svimle-
af-at-flyve-ind-i-ruden

WWW
FÅ 20 % RABAT HOS 
FITNESS.DK
Som medlem af Danske Bioanalytikere 
kan du træne til nedsat pris i Fitness dk. 
Er du over 26 år koster det 295 kr. pr. 
måned, og er du under 26 år koster det 
230 kr. pr. måned. Det svarer til en rabat 
på 20%. 

Gå ned i dit nærmeste fi tness.dk cen-
ter og medbring et girokort fra Danske 
Bioanalytikere eller andet, hvoraf det 
fremgår, at du er medlem af fagforenin-
gen. Rabatordningen gælder fra 1. okto-
ber 2010. 

Læs mere om fi tness.dk på www.fi tness-
dk.dk og læs mere om ordningen på 
www.dbio.dk/medlemsfordele

ANNONCER

Master
i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Veje til at udvikle og forbedre kvaliteten af vort sundhedsvæsen.

Forandring af praksis gennem analyse, reflektion og samarbejde.

HEALTH, HUMANITY                                  AND CULTURE

Hent inspiration og ny viden fra 20 danske forskere i kulturforskning, psykologi 
og filosofi. Masteruddannelsen bygger på deres tværfaglige forskning tilknyttet 
Forskningscenter Sundhed, Menneske og Kultur (SMK) v/ Centerleder Professor 
Uffe Juul Jensen

Næste holdstart: September 2011  .  Ansøgningsfrist: 1. maj

Yderligere oplysninger om masteruddannelsen og SMK: www.smk.au.dk eller 
henvendelse til studieleder, lektor Karen Munk (filkpm@hum.au.dk eller 
tlf. 2012 7996).

her kan du læse mere om de ledige stillinger

job.rn.dk

Afdelingsbioanalytiker
Patologisk Institut, Aalborg Sygehus
Afdelingsbioanalytiker i laboratorium for immunhi-
stokemi søges. En fuldtidsstilling som afdelingsbio-
ananlytiker i Laboratorium for immunhistokemi på 
Patologisk Institut er ledig til besættelse den 1. marts 
2011.

Yderligere oplysninger: 
Ledende bioanalytiker Lennart Bønnelykke, 
tlf. 99 32 15 87.

Vikar for cytobioanalytiker
Patologisk Institut, Aalborg Sygehus
Vikariat for cytobioanalytiker 37 timer pr. uge, er ledig 
til besættelse i perioden 1. februar -31. december 2011. 

Yderligere oplysninger: 
Vikar for Afdelingsbioanalytiker 
Helle Lanner, tlf. 99 32 82 43 eller 
ledende Bioanalytiker 
Lennart Bønnelykke, tlf. 99 32 15 87.

LOKALNYT
 dbio-
 HOVEDSTADEN

Rundvisning på Nordisk Film
Følg med på en guidet tur på det historiske studieområde i Valby, hvor 
Nordisk Film har ligget siden 1906. Oplev Scene 2 fra 1910, som er den 
ældste fi lmscene i verden, og hør om de første intermistiske fi lmoptagel-
ser i stumfi lmens æra. Efterhånden bevæger rundvisningen sig frem mod 
moderne tider på Nordisk Film med produktioner som  ”Olsen Banden”, 
”Huset på Christianshavn” og ”Matador”. Turen omfatter også Foley stu-
diet, hvor der lægges lyd på de moderne fi lm og tv-udsendelser,  og Scene 
3 og Scene 4, hvor tv-produktionerne optages

Tid: Tirsdag den 1. marts 2011 klokken 17.00
Rundvisningen varer ca. 5 kvarter
Sted: Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500 Valby 
Ved hovedindgangen
Pris : 50 kr. der betales ved indgangen 
Tilmelding:  åbnes  27.januar  2011 kl.12.00. Seneste tilmelding er 17. 
februar  2011 kl. 12.00. Tilmelding kan kun ske på dbio-hovedsta-
dens hjemmeside :  www.dbio.dk/hovedstaden klik på: medlemsak-
tiviteter - klik på: - Rundvisning Nordisk Film klik på: Tilmelding 
Begrænset deltagerantal, der vælges efter ”først til mølle”
Når din tilmelding er registreret på hjemmesiden, kan du deltage. Klik på 
”se deltagere.”

BØGER SKAL KØBES PÅ NETTET
Som medlem af Danske Bioanalytikere er du garante-
ret minimum 10% på bøger, når du handler hos 

www.saxo.com For at opnå rabatten skal du benytte 
et link via dbio´s hjemmeside www.dbio.dk/saxo
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AL HENVENDELSE; DANSKE BIOANALYTIKERE, DBIO@DBIO.DK; T: 46 95 35 35

DU VED, DU ER BIOANALYTIKER ...

... når det er dit job at hælde sprinklervæske på bilen, fordi du kan uden en tragt og uden at spilde ...

TEGNESERIE I FAGBLADET
”Du ved du er bioanalytiker, når” hedder vores tegneserie i bladet. Teksterne 
har vi hentet fra facebook-siden af samme navn, hvor bioanalytikere giver 
deres egne bud på, hvad der er helt karakteristisk og måske lidt nørdet ved 
bioanalytikeren som en faglig species.   


