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Klinisk kemi genomgår för närva-
rande en omvandling från kompetens-
företag till serviceföretag [1]. Denna
omvandling initieras av privata analys-
företag som kommersialiserar valda de-
lar av verksamheten.

Kompetensföretaget har det unika
kunnandet som främsta tillgång, och fö-
retaget har initiativet snarare än kunden.
Kompetensföretagets unika kunnande
är morgondagens dagligvara och måste
därför ständigt återskapas genom mål-
medveten forskning och utveckling [2].

Serviceföretaget har kunden i cent-
rum, kunden har initiativet och det han
inte efterfrågar behövs ej. Dess produk-
ter/tjänster brukar betraktas som dag-
ligvaror i det att de är allmänt förekom-
mande, och sättet att tillhandahålla pro-
dukterna snarare än själva produkten är
serviceföretagets främsta tillgång. Nå-
gon forskning eller unikt kunnande
ryms knappast inom serviceföretaget.

Vad är klinisk kemi?
Om man betraktar klinisk kemi som

bransch kan den sägas bestå av tre delar.
Den kliniska kemin som medicinsk

specialitet utgörs av laboratorier som
tillhandahåller analyser och regler för
deras tillämpning.

En annan del är forskningen som be-
drivs av olika forskargrupper i syfte att
skapa nya analyser/tillämpningar.

En tredje del är diagnostikaindustrin
som tillhandahåller teknologin (reagens
och maskiner). De ekonomiska villko-
ren är olika för dessa tre delar.

Den medicinska specialiteten (»la-
boratorierna») är skattefinansierad, och
eftersom skatteintäkterna befinner sig i
avtagande kommer denna del att mins-
ka. Drivkraften för den medicinska spe-
cialiteten är då att öka kostnadseffekti-
viteten i syfte att bibehålla budget och
verksamhet.

Den kliniskt kemiska forskningen är
anslagsfinansierad och har ökande an-
slag som drivkraft. Forskargrupperna
konkurrerar med varandra om anslag
från statliga och privata finansiärer, vil-
ket försvårar samordnade insatser.

Diagnostikaindustrin är privat finan-
sierad, och dess investerare förväntar
sig avkastning på insatt kapital. Denna
del har således traditionella företags-
ekonomiska drivkrafter såsom vinst och
tillväxt av företaget.

Motsättningar
Diagnostikaindustrin strävar således

efter tillväxt (ökad omsättning), medan
den medicinska specialiteten strävar ef-
ter att spara (minskad omsättning). Det-
ta leder till att diagnostikaindustrin tar
över alltmer av den kliniska kemin,
medan den medicinska specialiteten
krymper. Motsättningen är delvis orsa-
kad av att hela branschen kan sägas vara
beroende av samma skatteintäkter.
Forskningen står tills vidare ekono-
miskt/formellt vid sidan om. Om ut-
vecklingen fortsätter kommer klinisk
kemi totalt, som svensk bransch, att
krympa, eftersom den ena delen är en
insatsfaktor för de andra. Jag föreslår
därför att branschen som helhet tar sig
an problemet med den kliniska kemins
framtid i Sverige.

Kommersialisering
av klinisk kemi
Om en verksamhet kan delas upp i

delar som går att fakturera och budgete-
ra kommer den att kommersialiseras när
riskvilligt kapital finns och marknader
tillåts [3]. Alla dessa villkor är numera
uppfyllda [4]. När en verksamhet kom-
mersialiseras innebär det alltid att en as-
pekt av verksamheten renodlas, den

vinstdrivande, medan andra, i ögon-
blicket mindre vinstdrivande, försum-
mas [5]. När den kliniska kemin kom-
mersialiseras av privata laboratorier
som Medilab, Calab, Medanalys och
Bure är det aspekten »Prov in svar ut»
(Pisu) som är vinstdrivande och därför
kommersialiseras. Klinisk kemi i sin
helhet är kunskapsintensiv, medan Pisu
kräver föga kunskap men är lätt att fak-
turera och budgetera.

Forskning och utvecklingsarbete
(FoU) är svårare att fakturera/budgete-
ra och hamnar därför utanför i ett ser-
viceföretag.

Pisu är en affärsidé som gynnas både
av den teknologiska utvecklingen och
av landstingens ekonomiska situation.
Utvecklingen mot Pisu är för närvaran-
de oundviklig, men möjliggör att resur-
ser ägnas åt mer krävande uppgifter.
Om ingen i Sverige kan komma på någ-
ra sådana uppgifter kommer emellertid
den svenska kliniska kemin att reduce-
ras till det som Apoteksbolaget är idag,
en organisation som tillhandahåller
produkten och tar betalt.

Branschens
gemensamma strategi
När Pisu kommersialiseras måste de

kliniskt kemiska laboratorierna motive-
ra sin existens med FoU. En gemensam
utveckling av nya tillämpningar, analy-
ser och mätmetoder inom laboratorier
och diagnostikaföretag skulle kunna ge
branschen den andliga inspiration och
ekonomiska kraft som den för närva-
rande saknar.
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’’En gemensam utveckling
av nya tillämpningar, ana-
lyser och mätmetoder inom
laboratorier och diagnosti-
kaföretag skulle kunna ge
branschen den andliga in-
spiration och ekonomiska
kraft som den för närvaran-
de saknar. ’’

Omvandlingen av klinisk
kemi från ett kompetens- till ett
serviceföretag hotar att reduce-
ra laboratorieverksamheten till
en allmän nyttighet utan medi-
cinska ambitioner.

Denna utveckling har positiva
och negativa sidor och kan inte
undgås men väl påverkas. Äm-
nesföreträdarna upplever hotet,
men ser inga möjligheter i den-
na omvärldsförändring.



ansträngning kräver nationell samord-
ning, vilket skulle kunna ske i SFKKs
(Svensk förening för klinisk kemi) regi
och kunna ge denna branschorganisa-
tion en fullvärdig uppgift.

Finansieringen av sådana nationella
projektgrupper, sammansatta av klinis-
ka kemister, universitetsforskare och
ambitiösa diagnostikaföretag (t ex
Pharmacia, Wieslab och Orion Dia-
gnostica), skulle kunna ske via de ny-
bildade fonderna för strategisk forsk-
ning. Samarbete med andra europeiska
länder skulle kunna finansieras med
EU-medel och privata forskningsan-
slag. Därmed skulle den krympande
landstingsramen, vilken rymmer allt
mindre FoU, kunna sprängas.

Därför borde SFKK inventera ny-
skapandet på ett systematiskt sätt. De
kliniskt kemiska laboratorierna borde
lista pågående utveckling av nya mole-
kyler och nya mätmetoder och ange hu-
ruvida det förekommer något egentligt
nytänkande av biomedicinsk eller tek-
nisk art.

Dessutom bör anges hur stor avsätt-
ning den nya metoden kan tänkas få
med hänsyn till patientunderlaget. En
sådan katalog skulle kunna ge en fing-
ervisning om framtiden för klinisk kemi
och dessutom utgöra underlag för
forskningssamarbete utifrån gemen-
samma skärningspunkter inom dia-
gnostiken. Existensberättigandet för
enskilda laboratorier kommer framöver
att bero av vilka verksamhetsområden
utanför Pisu som man kan visa på.

Branschens gemensamma mål
Nya analyser kan indelas i »nya mo-

lekyler» och »nya mätmetoder» och
skapas i skärningspunkten mellan det
diagnostiska behovet och vårt eget kun-
nande.

Nya molekyler att mäta utgör ett av
den medicinska specialitetens traditio-
nella forskningsområden och kommer
mera sällan ifrån diagnostikaindustrin.

Molekylära egenskaper, biologisk
funktion och samband med sjukdom ut-
gör stora utmaningar som kräver en
samlad ansträngning av flera laborato-
rier och sjukhus för att lösas på rimlig
tid. Förutsättningarna för en sådan ge-
mensam ansats saknas emellertid. Det
finns för närvarande ingen gemensam
uppfattning om vilka diagnostiska be-
hov som klinikerna upplever som mest
angelägna. Det finns inte heller någon
samlad tillgänglig information om vad
vi kliniska kemister har för specialkun-
nande. Enskilda forskargrupper med
liknande profil upplever varandra sna-
rast som konkurrenter om samma an-
slag. Dessa svåra hinder måste undan-
röjas så att vi gemensamt kan motivera
vår existens. SFKK bör vidare invente-
ra det diagnostiska behovet ur kliniskt

kemiskt perspektiv och kartlägga vårt
individuella specialkunnande, helst hos
alla i branschen. Den sammanlagda in-
formationen om behov och kunnande
kan sedan bilda utgångspunkt för ge-
mensamma utvecklingsprojekt som
skulle ha en helt annan utväxling än det
lokala FoU-arbetet har i dagsläget.

Nya mätmetoder. Om mätmetoder
kan beskrivas som format (t ex lös-
ning), selektivitet (t ex enzymatiskt
substrat) och detektion (t ex absorbans)
kan den nutida metodologiska utveck-
lingen inom klinisk kemi sammanfattas
som följer:

1. Gränsytekemi. Membranteknolo-
gi och selektiva elektroder ersätter lös-
ningen i provröret. Pharmacias utveck-
ling av biosensorn BioCore utgör ett na-
tionellt teknologiskt försprång på denna
front, som vi hittills har underlåtit att ut-
nyttja. Utveckling för att varaktigt im-
mobilisera antikroppar och enzymer på
elektrodytan skulle kunna göra tekni-
ken rutinmässigt användbar.

Immobilisering av molekyler på
membraner utgör en väsentlig del av
nutida biokemisk teknologi på alla
forskningslaboratorier. Kodak utnyttja-
de sin teknologiska kunskap om film-
emulsioner för att göra torrkemiska me-
toder men har hitintills inte lyckats för-
ena torrkemi med antikroppar på ett bra
sätt. Här finns ett tomrum att fylla, och
en sådan utveckling skulle vara ett ge-
nombrott i klinisk kemi.

2. Biologisk selektivitet via immuni-
sering. Reagensets specificitet tillhan-
dahålls av antikroppar riktad mot ett
skräddarsytt antigen. I Uppsala finns en
intressant teknologi med immunisering
och isolering av hönsantikroppar från
äggula som skulle kunna användas för
industriell framställning av antikrop-
par. Det fylogenetiska avståndet till fåg-
lar gör att antikroppar kan göras mot
välkonserverade epitoper inom dägg-
djur, som annars är dåliga antigener för
kanin och mus.

En tänkbar framtida lösning på se-
lektivitetsproblemet har för övrigt hit-
tats på av Klaus Mosbach i Lund. Plast
kan gjutas till avtryck av molekyler som
kan användas för att separera molekyler
efter deras konformation. Denna inno-
vation borde på sikt kunna utvecklas för
kliniskt kemiska ändamål.

3. Elektrokemisk detektion och lumi-
niscens ersätter absorbans och radioak-
tivitetsmätning. Plasmonresonans som
ligger till grund för BioCore skulle kun-
na användas för detektion i andra sam-
manhang. En annan nordisk detektions-
metod är tidsberoende fluorimetri av
lantanider (Delfia, Wallac), som redan
nu är tillgänglig för att framställa egna
reagenser. Det vetenskapliga kunnandet
finns i båda fallen i Sverige.

Den kliniska kemins ödesfråga
Jag tror att om man betraktar det till-

gängliga humankapitalet inom bran-
schen klinisk kemi tillsammans med det
vetenskapliga kunnandet i Sverige to-
talt, finns det goda förutsättningar att
flytta fram positionerna enligt riktlin-
jerna ovan. Det är bara en samordnings-
och finansieringsfråga. Jag uppfattar
samordningsfrågan som den kliniska
kemins ödesfråga. Vi måste koncentre-
ra vår ansträngning på sådan forskning
som leder till nya analyser. Kalla det
uppdragsforskning eller strategisk
forskning, den är minst lika utmanande
som den fria akademiska forskningen.

Orsaken till att Pisu-företag, utan
kompetens och med stordrift och styc-
kepris som enda affärsidé [6], uppfattas
som ett hot av kliniska kemister finns att
söka i vår egen identitet som kliniska
kemister.

Orsaken till att kolleger och sjuk-
vårdsadministratörer accepterar att man
säljer ut laboratorieverksamheten är att
man uppfattar Pisu som en uttömmande
beskrivning av vår specialitet. Om vi
inte bemöter denna vanföreställning
med en samlad ansträngning kommer
klinisk kemi att reduceras till en allmän
nyttighet som tillhandahålls av service-
företag utan medicinska ambitioner, i
kombination med internationella dia-
gnostikaföretag som bestämmer det
diagnostiska perspektivet utan vår med-
verkan.

Det första steget i denna samlade an-
sats är förslagsvis att SFKK inventerar
det diagnostiska behovet ur kliniskt ke-
miskt perspektiv och det individuella
specialkunnadet i branschen som hel-
het. Först därefter kan ett mål och stra-
tegidokument med positiva förtecken
sammanställas.

Detta är ett inlägg som är avsett att
väcka debatt, och jag utmanar alla be-
slutsfattare på kliniskt kemiska labora-
torier, på forskningsinstitutioner och
inom diagnostikaindustrin. Vad är kli-
nisk kemi? Har jag missuppfattat situa-
tionen? Är den skisserade utvecklingen
möjlig?
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