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De laboratoriemedicinska specia-
liteterna i synnerhet befinner sig i orga-
nisatorisk, ekonomisk och existentiell
turbulens. Orsakerna är många, t ex
mätteknisk utveckling, informations-
och apparatteknisk utveckling och inte
minst ökade krav på kostnadseffekti-
vitet.

Sven Björnssons artikel i Läkartid-
ningen 11/97 diskuterar de krafter som
leder till turbulensen och försöker peka
ut utvecklingslinjer som kan ge nya vi-
sioner, samarbetspartner och klarhet.
Analysen är innovativ, entydig, visionär
och sätter många frågor på sin spets.
Syftet – att väcka debatt – uppnås.

Läsaren kan med fog undra vad labo-
ratoriemedicin/kliniska kemister syss-
lar med. Skall inte egentligen deras lön
användas till laboratorieverksamhet,
kompetensutveckling samt forskning
om de är universitetsanställda/har
forskningstjänster? Man kan misstänka
att laboratoriemedicinare är undersys-
selsatta i sin nuvarande roll och vill ut-
nyttja överbliven tid i kommersiella syf-
ten.

Stödfunktion för patientvård
Sjukvårdens primära syfte med labo-

ratorierna är att de skall utföra stöd-
funktioner (analysarbete och kompe-
tensutveckling) för patientvården. Det
är tveksamt om sjukvården är intresse-
rad av att upplåta lokaler för ekonomis-
ka högriskprojekt i samarbete med in-
dustrin.

Den svenska sjukvården brottas med
behov av ökade vårdvolymer på grund
av omhändertagandet av allt fler åld-
ringar och arbetar för att följa med i en
snabb medicinsk/teknisk utveckling.
Exempel på två angelägna, aktuella ut-
vecklingsområden är minimalinvasiv

kirurgi och nya teknologier inom rönt-
genspecialiteten för att visualisera
strukturer och biologiska/kemiska pro-
cesser i kroppen. Inom de laboratorie-
medicinska specialiteterna behövs spe-
ciellt utveckling av diagnostiska och te-
rapeutiska metoder inom molekylärbio-
logi och immunologi.

Krympande ekonomiska ramar och
ökade resursbehov leder obönhörligt
till prioriteringar. Laboratoriemedi-
cin/klinisk kemi hade sin mest expansi-
va tid på 1950- och 60-talen. Analysme-
toderna krävde utrymmen, utrustning
och arbetskraft. Tidsandan och ekono-
min var gynnsam för utbyggnad av
sjukvården. I en hel del fall placerades
personer på laboratorierna som var
svårplacerade inom arbetsmarknaden i
övrigt. Antalet laboratoriemedicinska
specialiteter växte och var och en av
dessa skapade sin egen infrastruktur,
sitt arbetssätt och revir.

Ta tillvara vinsterna
vid samordning
Nu finns all anledning att granska

samtliga laboratoriemedicinska disci-
pliner ur kostnad–nytta-perspektiv och
att ta till vara den tekniska utvecklingen
inom alla områden och vinsterna av
samordningen mellan specialiteterna.
Detta behov finns självklart också inom
de kliniska specialiteterna.

Följande arbetsuppgifter är, enligt
min uppfattning, dagsaktuella inom
svensk laboratoriemedicin:
– Kontinuerligt arbete med att hitta en

i vårdkedjans perspektiv optimal
verksamhetsform för laboratorieme-
dicinen.

– Hitta ett nära samarbete mellan de
laboratoriemedicinska specialiteter-
na inom analysproduktionen och i
infrastrukturella frågor för att mini-
mera kostnaderna.

– Utnyttja alla möjligheterna vad gäl-
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KOMPETENS SKALL
GYNNA VÅRDEN

Laboratoriemedicinens vikti-
gaste uppgift är att tillhandahål-
la medicinska analyser och
kompetens på ett vetenskapligt
sätt som bäst gynnar sjukvår-
den. Mera tveksamt är att upp-
låta våra lokaler för ekonomis-
ka högriskprojekt i samarbete
med industrin.
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ler informationsteknologi, automa-
tion och logistik.

– Genom kritisk vetenskaplig gransk-
ning av sin egen verksamhet i rela-
tion till vårdbehov och vårdkedjor
avveckla mindre värdefulla metoder
och därmed skapa utrymme för att
pröva och utnyttja nya.

– Genomföra profilering av fåtalsana-
lyser till ett mindre antal centra inom
eller utanför landet.

– Stärka sin möjlighet att stödja vård-
centraler, mottagningar och vårdav-
delningar i drift och kvalitetssäkring
av patientnära laboratorieverksam-
het.

– Öka förmågan att kritiskt granska
och undervisa om den optimala an-
vändningen av laboratoriemedicins-
ka metoder inom sjukvården.
Utvecklingen i världen ger vid han-

den att antalet laboratoriemedicinare
anställda på sjukhuslaboratorier kom-
mer att minska något under kommande
år. Vi ser redan denna utvecklingsten-
dens tydligt i Sverige.

Sjukhuslaboratorierna har traditio-
nellt varit resurs för den patientrelatera-
de forskningen. I dag, när forskningen i
ökad utsträckning budgeteras separat
och utförs i lokaler avsedda för klinisk
forskning, minskar lokal- och resursbe-
hovet på sjukhuslaboratorierna. Ef-
tersom sjukhuslaboratoreriernas resur-
ser minskas, minskar incitamentet för
forskningsintresserade unga läkare att
ägna sig åt laboratoriemedicin.

Det är möjligt att forskningen be-
drivs bättre på speciella forskningscen-
traler ostörd av krav på engagemang i
vården. Nackdelen i laboratoriemedi-
cinskt perspektiv blir en tudelning av la-
boratoriemedicinarna mellan dem som i
första hand sysslar med produktion och
dem som sysslar med undervisning och
forskning. Detta kan leda till minskad
kunskapsöverföring mellan vård och
forskning och till försämrade rekryte-
ringsmöjligheter.

Stort utbildningsbehov
Klinisk kemi och övriga laboratorie-

medicinska kunskapsområden är
grundläggande kunskaper i vården i
gränslandet mellan basalvetenskaperna
och de kliniska vetenskaperna. Detta
medför att en ansenlig del av de lärare
som är verksamma inom vårdutbild-
ningarna kommer från de laboratorie-
medicinska disciplinerna.

Utbildningsbehovet finns inte bara
på universitetsorterna, utan i högsta och
ökande grad inom vårdens alla sektorer.
Ett viktigt skäl till detta är att allt fler la-
boratoriemedicinska undersökningar
rent tekniskt kan göras patientnära, men
för att få optimal kvalitet behövs bety-
dande biomedicinska/laboratoriemedi-
cinska kunskaper om provtagning, vari-

ationsorsaker, kvalitetssäkring och in-
terferenser för att nämna några. För att
kunna tillgodose utbildning inom hög-
skolorna och kompetensutveckling –
patientnära inom vården – behövs labo-
ratoriemedicin/klinisk kemi i högsta
grad fortfarande som kompetensområ-
de inom vården.

Epokgörande upptäckter
Den fria akademiska forskningen

inom klinisk kemi i Sverige har diversi-
fierats kraftigt under senare år och äg-
nar sig åt en mångfald av frågeställning-
ar, inte bara traditionellt kliniskt kemis-
ka. Fortfarande sker inom specialiteten
epokgörande upptäckter inom medi-
cinsk diagnostik och behandling. Två
exempel på de senaste fem årens resul-
tat är Björn Dahlbäcks och medarbeta-
res upptäckt av APC-resistens och Sven
Lindstedts och medarbetares upptäckt
av en behandling för tyrosinemi.

Den akademiska forskningen inom
klinisk kemi kan konkurrera på egna
villkor med andra forskningsområden
om forskningsanslag från privata och
offentliga forskningsråd och stiftelser.
Visst finns det stora resurser inom
forskningsstiftelser som avser att kata-
lysera samverkan mellan akademi och
företag. Dessa möjligheter bör förstås
utnyttjas av enskilda forskare och fors-
kargrupper, t ex på det sätt som Sven
Björnsson anvisar. Jag tvivlar på att om-
fattningen blir så stor att den kommer
att dominera i en ny »möjlig framtid för
klinisk kemi». Vi får aldrig glömma att
många av de förnämsta idéerna och
uppslagen traditionellt är sprungna ur
det kreativa kaos som den fria akade-
miska forskningen och utbildningen re-
presenterar. Svensk förening för klinisk
kemi (SFKK) har som sin huvuduppgift
att gynna vetenskap, forskning och kun-
skapsutveckling. Dessa tre är bristvara i
dagens Sverige. Det finns däremot ing-
en brist på dem som vill exploatera i
kommersiellt syfte.

Svensk laboratoriemedicin/klinisk
kemi har sin viktigaste uppgift i att för-
se landets invånare med laboratorieme-
dicinska analyser och kompetens på det
vetenskapligt förankrade sätt och i den
utsträckning som bäst gynnar sjukvår-
den i sin helhet. •
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och medicinen.

Ett urval mer översiktliga artik-
lar från fyra år har samlats i det-
ta 32-sidiga särtryck, som togs
fram i anslutning till arbetet med
”Förslag till skrivregler för medi-
cinska termer”.
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