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AJANKOHTAISTA TUTKIMUSTA JA KOULUTUSTA 

BIOANALYTIIKAN POHJOISMAISESSA KONGRESSISSA 

Vuoden 2017 Pohjoismainen bio

analyytikoiden kongressi (NML

kongressi) jarjestettiin Laboratori

olaaketiede ja nayttely -tapahtu

man yhteydessa. Kongressissa oli 
mukana yli 100 osallistujaa ja kym

menia asiantuntijoita luennoitsijoi

na. Kongressiin osallistujilla oli mah

dollisuus luentojen lisaksi osallistua 

laboratoriokaynteihin. Bioanalyy

tikkoliiton NML-kongressin tyo

ryhma oli jarjestanyt kaynnit Veri

palveluun, Molekyylilaaketieteen 

lnstituuttiin FIMMiin, Labquali

tyyn, Metropolian ammattikorkea

kouluun ja HUSLABiin. 

NML-kongressin luennot koos

tuivat ajankohtaisista englannin

kielista luennoista mm. allergia

diagnostiikasta, hematologiasta, 

preanalyyttisesta laadusta seka 

uusista diagnostista mahdollisuuk

sista laboratoriodiagnostiikassa. 

Kongressissa oli mukana 14 kir

jallista posteria ja 8 suullista pos

teriesitysta. Jokainen pohjoismaa 

sai valita kaksi edustajaa arvioi

maan suullisia ja kirjallisia poste

reita. Kaksi maata arvioi aina yh

dessa yhden posteriesityksen. 

Arviot tehtiin puhelinapplikaati

on kautta ja kriteereista keskustel-
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tiin yhdessa torstaiaamuna ennen 

esitysten alkua. Paivan esitysten 

arviointitulokset kaytiin yhdes

sa lapi iltaisin posteriesitysten 

jalkeen. Kirjallisen posterin voit

ti tanskalainen tyoryhma aiheel

la "Is a biobank just a freezer?" ja 

suullisen norjalainen tyoryhma ai

heella "On Our Own Feet". 

Kirjallisen posterivoittajan kes

keinen sanoma oli suunnitelmal

lisuuden ja eettisyyden toteut

taminen biopankkitoiminnassa. 

Tulevaisuudessa biopankkimate

riaaleja voidaan hyodyntaa eri

laisten tutkimusten kautta ja tasta 

syysta on tarkeaa, etta biopankki

materiaalin perusasiat ovat kun

nossa. Potilaan informointi, luvat, 

eettiset kysymykset, vastuukysy

mykset seka tulevaisuuden kayt

to- ja kerayskohteet on huomioi

tava materiaalien keraamisessa ja 

kaytossa. 

Suullisen posterin voittajien ke

hittamistyohon osallistui bioana

lyytikoita, jotka seisoivat tai ka

velivat paljon tyossaan tai heilla 

oli vaivoja jaloissa, selassa tai 

lantiossa. Fysioterapeutti tutki 

bioanalyytikot (Motion Analysis) 

ja heille tehtiin omat, raataloidyt 

tyokengat Motion Analysis -tulos

ten perusteella. Tutkittavat (n=44) 

jaettiin kolmeen eri ryhmaan. En

simmaiselle ryhmalle annettiin 

tyokengat ja pohjalliset, toinen 

ryhma piti tyokenkia kuusi kuu

kautta tyossaan ja kolmas ryhma 

sai vain kengat. Suurin osa tutkit

tavista (41 /44) oli mukana tutki

muksessa loppuun saakka. Kaikki 

ryhmat hyotyivat uusien tyoken

kien kaytosta ja heidan tyohyvin

vointinsa parani olennaisesti. 

Eurooppalaisen ja pohjoismaa

laisen koulutuksen nakokulmas

ta bioanalyytikoiden diagnos

tisen osaamisen levittamista ja 

koulutukseen liittyvien tutkimus

ja kehittamisprojektien tuloksia 

pohdittiin "Education in Europe" 

-symposiumissa. Norjassa kokeil

tiin bioanalyytikoiden diagnos

tisen partneriuden pilottia en

simmaisen kerran vuonna 2013

62 000 euron stipendirahoituk

sella. Projektissa kokeiltiin kym

menen kuukauden ajan kahdessa

sairaalassa diagnostisen part

neriuden konseptia, jossa kaksi

bioanalyytikkoasiantuntijaa kes

kittyi puolipaivaisesti tyossaan

diagnostiseen partneriuden to-
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