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 |   LEDARE 

En viktig roll 
inom svensk 
sjukvård och 

forskning
I år är det 50 år sedan Nordic Biolabs grundades. Då hette vi 
LaboratorieDesign. När jag tänker tillbaka svindlar tanken. 
Jag har följt bolaget under de senaste 34 åren. Först som 
kund när jag arbetade på Astra Safety Assessment och köpte 
in en ELISA  Fotometer till labbet. Därefter som anställd och 
säljare/produktspecialist inom cell- och molekylärbiologi, 
bland annat för vår då största agentur Gibco/BRL, numera 
Life Technologies. 

1994 ville Life Technologies etablera ett eget dotterbolag i 
Sverige och det var naturligt att jag följde med dem. Där med 
fick jag uppleva Nordic Biolabs som branschkollega och till 
viss del konkurrent. 2000 blev jag erbjuden arbetet som vd 
och delägare. Det innebär att jag har mitt eget 20-årsjubileum 
samtidigt som bolaget fyller 50 år. 

Det har varit en spännande resa och när man ger sig tid att 
betrakta historien inser man att bolaget i många fall spelat en 
viktig roll i utvecklingen av svensk sjukvård och forskning, 
men vi har så klart också gjort en del felsatsningar och ibland 
har vi ”sprungit på pumpen”. 

Minnesvärda felsatsningar
I vår ambition att hitta och introducera nya spännande pro-
dukter för att hålla oss i framkant och vara med och bidra till 
den tekniska utvecklingen har vi också gjort en del felsatsningar 
som kostat oss både pengar och tid. Två som jag minns mycket 
väl var:
•  Satsningen att försöka förmå blodcentraler att tillverka ”fibrint 

klister” från givarplasma att användas på operationsavdelning-
arna för att hindra blödningar och ”sy ihop” sår. Utrustningen 
höll inte måttet och projektet rann ut i sanden.

•  Stickskador var väldigt hett på 00-talet och även sprutprogram 
för narkomaner. Vi hade hittat en spruta med färdigmonterad 
nål som efter injektion automatiskt sköts in i sprutan. Omöjlig 
att använda två gånger och omöjlig att sticka sig på efter man 
injicerat. För dyr för den svenska marknaden, samt att kom-
mentaren från ansvariga på sprutprogrammen ansåg att den 
inte var bra ”då man bara kunde använda sprutan en gång”.

Av historien kan jag dra lärdomen att: Ja – vi kommer att 
lansera många nya spännande produkter i forskningsområden 
som vi idag inte ens vet existerar och Ja- vi kommer att 
springa på pumpen och försöka lansera produkter där vi helt 
missbedömt potentialen och som dör platt fall. 

Ambitionerna finns och jag har ett fantastiskt team 
omkring mig. Därför är jag mycket trygg i att vi har en på 
alla sätt givande framtid tillsammans med våra kunder, leve-
rantörer och andra intressenter. 

Sedan i början av året har världens fokus kretsat runt den 
pågående pandemin. Vårt jubileumsmagasin handlar därför 
mycket om covid-19 och hur den har påverkat oss, våra kun-
der och samhället. Hur vi har hjälpt till att få fram skydds-
utrustning, provtagnings- och analyskit. Inom dessa områden 
har vi varit starkt engagerade och bidragit till en bättre prov-
tagning, diagnostik och vård. 

Jag önskar er en angenäm läsning.

Thomas Busch, vd Nordic Biolabs

Nordic Biolabs Magazine är producerat av Roxx Communication Group, www.roxx.se. Ansvarig utgivare:, Thomas Busch. Projektledare: Sebastian Thelin. Texter: 
Marie Bäck, Rebecka Nyström, Thomas Busch. Foto: Sebastian Ekberg, Nordic Biolabs, Copan, privat. MetaboGen, Privat. Mediasäljare: Heléne Fransson. 
Annonsoriginal: Dennis Lindblad. Grafisk form: Örjan Folcke. Tryck: Åtta45 Tryckeri, 2020.
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HISTORIK   | 

50 år av utveckling  
och innovationer

2020: Nordic Biolabs firar 50 år!

Ett litet axplock av Nordic Biolabs historia och 
vad företaget har varit med och utvecklat:

1970-tal: 
•  LD-pipetten i cellullosa-acetat ersatte pasteur-

pipetter av glas, och därmed minskade stick-
skador och blodsmitta radikalt på sjukhusen. 

•  Sedivac, blodsänka direkt från vacuumrör till-
sammans med Becton Dickinson.

1970:  Grundades Nordic Biolabs AB under namnet 
Laboratorie Design AB med affärsidén att 
utveckla och tillverka enkla produkter för 
laboratorier.

1976:  Fick bolaget sin första agentur (Biotest) och 
bolaget ny vd genom Jan Skaring. Kunderna 
fanns framför allt inom transfusionsmedicin.

1980-tal
•  Nordic Biolabs var med och introducerade de för-

sta monoklonala antikropparna för blodgrupps-
bestämning tillsammans med Monocarb i Lund 
och Biotest i Tyskland.

•  Tillsammans med KS blodcentral utvecklades  
den första semiautomatiska blodgrupperings-
utrustningen.

1984:  Förvärvades bolaget Chemoferm agentur,  
en av de ledande agenturföretagen inom cell-
odling och molekylärbiologi, samt dotterbola-
get Biohospital AB och kundbasen breddades 
till universitets- och industrilaboratorier.

1990-tal
•  Bioarchive, navelsträngsblodbank introducerades.
•  Som första bolag introduceras vacuumrör för blod-

provtagning i plast.

1994:  Såldes Biotechdivisionen till Life Technologies 
och bolaget fokuserade på produkter till  
kliniska laboratorier.

2000-tal
• Produkter för siRNA.
• Microarray för HPV-diagnostik.
• Etablering av PPE-skyddshandskar för labbmiljö.

2004:  Gick LabDesign ihop med Boule Nordic och 
återetablerade sig som en viktig leverantör 
inom medicinsk forskning, samt etablerade 
sig i Danmark. 

2010-tal
•  Introducerat många nya produkter inom nya  

forskningsområden som Epigenetik, Microbiomics, 
NGS.

•  Nya affärsområden: Pipettdoktorn, Anestesi  
& operation, Nukleär detektion. 

2016:  Nerliens Meszansky, ledande leverantör  
av laboratorieprodukter i Norge, går in som 
delägare. 

2017: Nordic Biolabs förvärvar Haemonetics.
2018: Pipettdoktorn Sverige etableras. 
2019:  Nytt affärsområde, Nukleär detektion,  

introduceras.
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För alla oss på Nordic Biolabs har det blivit en ögonöppnare 
hur kritiskt och viktigt vårt arbete är för att sjukvården ska 
fungera. Vi är stolta att vara en kugge i kampen mot covid-19 
och att vårt arbete gör skillnad har svetsat ihop oss lite extra.

Vi har lagt mycket engagemang och tid på att hålla ständig 
kontakt med leverantörer, fördela de produkter vi fått levererade 
till de kunderna med störst behov och för att ingen ska stå utan. 
Vi har diskuterat alternativ med kunder och inköpsavdelningar 
såväl dagar, kvällar och helger och i många fall skapat helt 
nya produkter som nu används i kampen mot pandemin.

Nedan följer ett axplock av produkter som vi haft speciellt 
hårt tryck på eller som haft stor betydelse i vården av covid-
19-patienter.

Skydd
Våra PPE-handskar från Shield Scientific har ankommit i con-
tainer efter container, men med en leveranstid på upp till 200 
dagar, istället för tidigare 115, har det varit svårt att växla 
upp och i tid få hem så stora volymer som marknaden har 
behov av. Ett stort jobb har också lagts på att prioritera vården 
framför andra verksamheter. Efterfrågan på skydds handskar i 
världen är enorm och det har varit en riktig ”huggsexa” att få 
leveranser bland världens aktörer. Tack vare vår långa relation 
till Shield Scientific, goda kontakt med ledningen och att vi är 
en av deras större distributörer har vi blivit gynnade och där-
med har de skandinaviska kunderna i större ut sträckning än 
andra länder fått del av leveranserna. 

Provtagning
Copans provtagningspinnar har varit hett eftertraktade och i 
artikeln här i tidningen på sidan 6 kan ni läsa om den heroiska 

insats som Copan genomförde, trots att de var mitt i pande-
mins epicentrum i norra Italien, för att öka produktion och 
möta världens skriande behov av bra provtagnings-utrustning. 
Vidare har vi varit behjälpliga i att ta fram nya produkter för 
att möjliggöra en ökad provtagning

Analys
Extraktion av RNA. RT-PCR reagens, covid-19 antigen och 
antikroppar mot covid-19 såväl som pipettspetsar och vialer 
m.m. Vi har en bredd av produkter från våra existerande 
leverantörer både för att identifiera covid-19-virus i patient-
prover såväl som IgM- och IgG-antikroppar och T-Celler hos 
de patienter som varit sjuka och även här har det varit en stor 
utmaning att få fram produkter till svenska lab.

Tromboelastografi
En ökad risk för blodproppar 
hos covid-19-patienter, 
framför allt i lungorna, är nu 
allmänt känd. Hos de patien-
ter som ligger på IVA har det 
därför visat sig viktigt att 
monitorera blodets förmåga 
att koagulera. Här har vår 
utrustning TEG 6S från 
Haemonetics som mäter blo-
dets förmåga att koagulera 
haft en stor roll i patienters 
fortsatta behandling och gett 
läkarna verk tyg för bättre behandling av patienter och ökad 
överlevnad.

Behandling
Redan under Spanska sjukan 1918 blev det känt att om man 
gav blod från givare som tillfrisknat från Spanska sjukan till 
svårt sjuka patienter så kunde de tillfriskna snabbare. Idag ger 
man blodplasma istället för helblod och tack vare Haemonetics 
aferesutrustningar kan man på ett effektivt sätt tappa plasma 
från covid-19-patienter som tillfrisknat. Denna terapin forskas 
det mycket på och den kan, innan vi får fram egna vaccin, vara 
ett alternativ till effektiv behandling och rädda många liv.

50 års erfarenhet
Att vi är inne på så många områden under denna pandemi är 
ingen slump. Vi har levererat till kliniska laboratorier och sjuk-
vården i 50 år. Vi har kunniga produktspecialister som förstår 
vårdens behov i situationer som denna. De kan produkterna 
på sina fem fingrar och kan ge råd och stöd till våra kunder. 
Och inte minst, vi kan dra i rätt trådar hos våra leverantörer 
för att få hem produkter med väl dokumenterad prestanda 
och hög kvalitet i stark konkurrens med andra aktörer. 
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Dear Nordic Biolabs team, dear Charlotte, 
Thomas, Peter, ... CONGRATULATIONS on 
your 50th anniversary ! 

And THANK YOU for being such a most 
valuable partner distributing our Cytiva 
Hyclone products for 20 years. 

... vår framtid får visa …

Cytiva formerly GE Healthcare Life Sciences 

We are focused on helping you advance and accelerate the development, manufacture 
and delivery of therapeutics to patients. 

Our lab consumables portfolio includes many product brands you know and trust:  
Sera-Mag™, illustra™, Amersham™, HyClone™, ÄKTA™, MabSelect™, HiTrap™ and 
Whatman™.

Learn more about Cytiva: www.cytiva.com
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Vår roll under covid-19
Det är nästan omöjligt att skriva om vår verksamhet i detta jubileumsmagasin utan 
att ta upp den pandemi som farit över världen och som vi fortfarande hanterar. 
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Cell Boost™ 1-7a/7b supplements each provide a specific 
selection of nutrients optimized to boost cell growth and yields 
with a variety of mammalian cell lines during fed-batch cell 
culture process. These Cell Boost supplements are:

• Chemically defined

• Animal-derived component-free (ADCF)

• Protein-free

• Free from L-glutamine

• Free from poloxamer 188 and hydrolysates
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Desperata telefonsamtal från viktiga sjukhus i Italien. 
En global efterfrågan på covid-19-tester som ökar 
varje dag, timme för timme. Detta var den situation 
som Copan stod inför i slutet av februari i år, en 
situation som ingen kunde vara helt förberedd på.

– Vi insåg att något allvarligt var på gång när vi 
började få telefonsamtal från våra sjukhus om att 
akuten var fullpackad med människor, och det 
behövdes provtagningspinnar för att testa dem, säger 
Valeria Uberti Foppa, Senior Business Develop ment 
Manager på Copan.

– Efterfrågan ökade plötsligt från bland annat 
Italien och andra länder som Sydkorea, Ryssland, 
och USA. Det hände från en dag till nästa. 

I själva epicentrum
Copan stod på flera sätt i själva epicentrum för 
covid-19. En av de röda zonerna i norra Italien (i 
Lombardiet) i Brescia utmanade verkligen produktions-
kedjan, särskilt eftersom landet stod inför en full-
ständig nedstängning. Det första fokuset låg på att 
säkra leveranskedjan (produktionsmaterial, sterilise-
ringstjänster etc.) för att upprätthålla och påskynda 
aktivitetsnivån i produktionsområdena.

– För att möta den höga efterfrågan införde vi 
omgående en dygnet-runt-produktion med tre skift 
sju dagar i veckan. Vi försökte göra allt som var 
mänskligt möjligt, och det är vår pågående situation 
sedan slutet av februari.

Säkerhetsrutiner för produktionsarbetare
Infektionen i Italien har hittills till stor del minskat, 
men det dyker fortfarande upp nya fall varje dag i 

regionen där Copan är verksamt. I ett tidigt skede 
och med hänsyn till de säkerhetsåtgärder som utfär-
dats av den italienska premiärministern Conte pre-
senterade Copan flera säkerhetsåtgärder för att skydda 
sitt lokalsamhälle. Frivillig temperaturscreening, 
tätare rengöring av arbetsytorna, användning av des-
infektionsgeler och avstånd på en meter mellan arbe-
tarna i produktionsytorna är några av de nya ruti-
nerna i företaget. 

Alla måste bära skyddsutrustning som masker, 
handskar och rockar som måste bytas ofta. Det är 
viktigt för oss att de kan utföra arbetet utan någon 
personlig begränsning eller risk för infektion, säger 
Valeria Uberti Foppa. 

Prioriteringar mellan länder
I mars insåg Copan direkt att efterfrågan var enorm. 
Merparten av den produktion som var specifikt 
avsedd för virusprovtagning (70 procent) absorbera-
des av den italienska regeringen och resten av värl-
den var fortfarande i akut behov. Spridningen av 
viruset var något som Copan inte hade bevittnat 
tidigare ens under H1N1-pandemin, och därför 
måste kriterierna för produktdistribution följas.

– Samtidigt som vi implementerade vår produk-
tionsinvesteringsplan för att öka produktionskapaci-
teten var vi tvungna att följa och följer fortfarande 
vissa pragmatiska kriterier, annars hade för mycket 
legat i händerna och känslorna hos människorna i 
arbetsgruppen. Kriterierna hämtades från officiella 
webbplatser som CDC och WHO, där population, 
antal fall per dag, totalt antal smittade och antal 
dödsfall ständigt uppdaterades. Och det var så vi 
gjorde, vi bestämde oss för att dela ut mer till de 
regioner som uppfyllde ovanstående kriterier.

En oberoende tillverkare
Copan har en stark investeringsplan för att kunna 
tredubbla sin produktionskapacitet

Företaget är en världsledande tillverkare av prov-
tagningspinnar för mikrobiologiska analyser och 
IVD:er. 

Som familjeföretag sedan 1979 värdesätter bolaget 
verkligen sitt oberoende. Under denna pandemi har 
Copan inte fått något ekonomiskt stöd från någon 
regering, och det Copan gör i fråga om investeringar 
sker endast med egna resurser.

– Vi förlitar oss på att våra medarbetare, våra 
chefer, våra intressenter och vår vd leder företaget 
med passion och expertis. I en anda av samarbete 

I Copans fabrik för provtagningspinnar:

”Vi gör allt som är mänskligt möjligt”
Covid-19-pandemin påverkar världen enormt mycket just nu. Copan, en 
ledande tillverkare av provtagningspinnar för mikrobiologiska analyser, 
ökar sin produktions kapacitet för att möta efterfrågan.

Valeria Uberti 
Foppa, Senior 
Business 
Develop ment 
Manager på 
Copan.
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och socialt ansvar sätter vi våra slutanvändare och 
patienter främst. Men pandemin fick oss att snabbt 
inse att Copan inte kunde och inte kan rädda världen 
på egen hand, vi vill inte ha monopol på markna-
den, vi är pragmatiska och realistiska, säger Valeria.

Stark vilja att hjälpa
– Arbetstagarnas starka vilja att agera och ta socialt 
ansvar i en global kris har både varit en tillgång och 
en utmaning. Känslan av att inte ha den mänskliga 
förmågan att lösa situationen på kort sikt har varit 
utmanande, säger Valeria.
– Vi måste hantera besvikelsen som uppstår när vi 
inte kan leverera i den hastighet som krävs, eftersom 
vi vet att våra FLOQSwabsTM är ett måste för de 
läkare som utför provtagningen. De är utgångspunk-
ten för hela diagnosprocessen.

– Vi försöker besegra denna osynliga fiende genom 
att göra allt vi kan för att påskynda vår investerings-
plan och öka produktionskapaciteten, men ärligt talat 
handlar det inte bara om att installera fler maskiner.

– Det vi har lärt oss under denna pandemi är att 
leveranskedjan har spelat en avgörande roll.

Slutanvändarna måste förstå att Copans provtag-
ningspinnar inte kan behandlas som allmänna för-
brukningsartiklar för laboratorier. Sjuk husen måste 
ha ett eget säkerhetslager och övervaka det. Detta 
ansvar kan inte delegeras enbart till distributions-
kanalen. Alla måste bidra i den här krisen.

Professionalism är nyckeln
Trots extrema omständigheter har Copan kunnat 
leverera utan större avbrott i distributionen. Under 
pandemin har brist på flyg, transportbegränsningar 
och kostnader också varit ett bekymmer för vissa 
länder, men Copans produkter hjälper i allt större 
utsträckning patienter över hela världen. Framtiden 
är osäker och Valeria Uberti Foppa befarar att 
virusspridningen är långt ifrån över på kort sikt.

– Vi förstår ännu inte helt det här viruset och dess 
beteende, mutationer och förmåga att överleva 
under vissa omständigheter. Det finns fort farande 
många länder som kämpar med infektionen.

– Pandemnin pågår fortfarande vi är beredda på 
att hantera en ännu större efterfrågan i september/
oktober, då osäkerheten mellan infektionerna influ-
ensa och Sars-CoV-2 kommer att tvinga läkarna att 
ta prover för att utesluta en av de båda, och und-
vika att sprida viruset. Detta är inte den första pan-
demin i världen, och förmodligen inte den sista. I 
dessa hektiska tider tror jag starkt på att professio-
nalism är nyckeln. I slutet av kedjan finns en patient 
som förtjänar att behandlas på bästa möjliga sätt 
och allt utgår från det prov som läkaren tar. 
Föranalys är viktigare nu än någonsin tidigare. 
Provpinnar och konserveringsmedia är vårt uppdrag 
och vi kommer att fortsätta att betjäna världen med 
samma anda och professionalism som alltid har 
utmärkt oss,  säger Valeria Uberti Foppa.

Stora delar av världen har efterfrågat provtagningspinnarna som används i tester för covid-19.
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Snabb leverans 
av fyllda rör till 
provtagningsset
I april gick regeringen ut med målet att 
100 000 svenskar ska testas för corona-
viruset varje vecka. Ett av forsknings-
laboratorierna på Karolinska Institutet fick
i uppdrag att skicka ut provtagningsset och 
analysera svaren. Nordic Biolabs bistod dem 
genom att snabbt hitta en svensk leverantör 
som kunde fylla rör med två milliliter salt-
lösning till provtagningsseten.

Medan testkapaciteten byggdes upp delades befolk-
ningen till att börja med in i tre prioriteringsgrupper 
i ordningen: patienter med vårdbehov, vård- och 
omsorgspersonal och personer med samhällsviktiga 
yrken. I början av juni kom direktiv som omfattade 
bredare testning av allmänheten, så att vem som helst 
med symtom kunde testa sig. De som misstänker att 
de har en aktiv infektion kan få ett test hemskickat 
till sig, eller gå till en mobil teststation. 

Eftersom provtagningsset är en bristvara i hela 
världen fick Karolinska ta fram och paketera egna set. 
Till sin hjälp har de haft ett stort antal volontärer. 
Seten innehåller bland annat små provrör som är 
fyllda med två milliliter saltlösning.

Snabbrörliga med ett brett kontaktnät
– En av våra leverantörer är ett svenskt företag som 
legotillverkar produkter för bland annat pharma-
industrin. Vi tog fram ett rör enligt Karolinskas 
specifikationer tillsamman med bolaget. Det var kort 
varsel. Vi fick uppdraget veckan innan midsommar, 
de jobbade hela midsommarhelgen och på onsdagen 
var allt på plats. Det är ett typexempel på vår styrka 
som leverantör. Vi är snabbrörliga med ett brett 
kontaktnät och vi vet vem vi kan fråga för att lösa 
extraordinära uppdrag, säger Charlotte Otéma på 
Nordic Biolabs.

Andra bristvaror i coronakrisens spår var helt van-
liga plastpåsar med blixtlåsförslutning, ziplock. Nordic 
Biolabs lyckades ändå få fram 200 000 sådana påsar 
till Karolinska.

– Vi är starka på kundanpassade lösningar. Ett 
exempel är vår skräddarsydda specialtillverkning av 
sterila engångsprodukter för renrum, med exempelvis 
trippelpackade pennor, skyddsglasögon med mera, 
som det också har varit en stor efterfråga på under 
krisen, säger Charlotte Otéma.



www.nordicbiolabs.se 9

PLASMA   | 

Per-Olof Forsberg är sedan 2001 medicinskt ansvarig 
för transfusionsmedicin inom laboratoriemedicin i 
Region Värm land. Vi ställde några frågor om hans 
tankar kring plasmasituationen i Sverige. 

Region Värmland är, tillsammans med Region 
Örebro län, de som tappar mest aferesplasma jäm-
fört med andra regioner i landet. Hur kommer det 
sig och vilka är fördelarna?
– I Värmland har det delvis en historisk förklaring. 
Vi byggde upp ett relativt stort aferescenter i Karlstad 
och länet under 1980-1990-talen. Vi ser det som en 
säkerhet att kunna göra egna blodplättar i Värmland 
och aferestappning är ett sätt för oss att behålla 
bemanning och kompetens. Vi använder delvis 
samma givarkår som för helblod och plasmagiv-
ningen är integrerad med blodgivning, vilket är en 
stor fördel. Vi tappar efter kroppsvolym istället för 
efter en fixvolym, vilket gör att vi kan tappa något 
mer än andra och det ger oss bättre ekonomi.

1998 tappades det ca 150 000 plasmafereser i 
Sverige och 2019 låg siffran på cirka 28 000. Vad 
har orsakat denna nedgång?
– Det är flera faktorer, men lönsamheten spelar stor 
roll. Dåvarande SKL gjorde en utredning 2001 som 
kom fram till att det inte var landstingens uppdrag 
att förse industrin med plasma, och Sverige har ingen 
centraliserad styrning som kan påverka den här 
verksamheten. Dessa faktorer påverkade troligen 
plasmaferestappningen i Sverige.

Sverige importerar cirka 80 procent av sitt behov 
från USA. Ser du några risker med det?
– Ja, det finns en fara med det som också har upp-
märksammats på EU-nivå. Rekommenda tionen från 
EU är att varje land ska vara självförsörjande av 
plasma även för läkemedelsindustrins behov. Sverige 
har ingen övergripande nationell styrning i plasma-
frågan, men den sorterar delvis in under krisbered-
skapsfrågorna och ett uppvaknande är på gång. 

Samtidigt är det en styrka att ha en decentraliserad 
verksamhet i ett så glest befolkat land som vårt. Det 
finns för- och nackdelar, som med det mesta.

Antalet blodtappningar har gått ner de senaste 20 
åren, vilket gör att mängden komponentplasma 
också gått ner. Vad har det fått för konsekvenser då 
man inte kompenserat med ökad aferesplasma?
– Ur sjukvårdsperspektivet så täcks behovet mer än 
väl av blodtappningen, där är det inget problem, och 
plasma kan till skillnad från blod, frysas i upp till 
två år.

Blodförbrukningen går ner p.g.a. nya operationstek-
niker och initiativ kring att begränsa transfusioner. 
Vad får det för effekt på blodcentralernas verksam-
het? Hur upprätthåller man verksamheten?
– Blodcentralerna är integrerade med den övriga 
labbverksamheten där andra behov istället ökar, och 
det är därför troligen ett lösbart problem att upp-
rätthålla verksamheten.

Under rådande pandemi har det gjorts flera studier 
på så kallad konvalescentplasma. Tror du att detta 
kommer att öka intresset för plasmabaserade 
patientbehandlingar i framtiden?
– Det är inte omöjligt. Det kan mycket väl bli så, 
särskilt vid multisjukdom. 

Hur ser blodverksamheten i Sverige ut om 10 till 
20 år?
– Det finns mycket kraft, kunskap och duktig perso-
nal samt forskare. Förmågan till förändring inom 
verksamheten är stor. Om vi sedan får en mer cen-
traliserad styrning återstår att se. Det behövs dock 
en bättre styrning uppifrån, särskilt när det gäller 
vår krisberedskap. Svårigheterna är att värva givare, 
där kan vi bli bättre. Det finns ett bra nationellt nät-
verk i den frågan som heter ”Blodkommunikation 
Sverige” under Svenska blodalliansen (SweBa).

”Ett uppvaknande i  
plasmafrågan är på gång”
Danmark och flera andra länder i Europa har tagit 
beslut om att bli självförsörjande av plasma, men 
Sverige tillhör de länder som är beroende av import 
av plasma från USA. Värmland är en av de regioner 
i Sverige som tappar mest plasma med aferesteknik. 
Hur har man resonerat där?

Per-Olof 
Forsberg, medi-
cinskt ansvarig 
för transfusions-
medicin i Region 
Värm land.

Blodkomponenter framställs vid blodcentraler ur 
helblod från friska blodgivare eller direkt från 
givare via aferesteknik, det vill säga komponen-
terna separeras med centrifugeringsteknik under 
pågående tappning. Cirka tio procent av plasman 
används direkt inom sjukvården, resterande del 
går till läkemedelstillverkning.
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– Vi har gått från 13 anställda till 23, vi har plockat 
på oss nya agenturer och två affärsområden som vi 
kallar Anestesi och Operation samt Nukleär detek-
tion. Vi har startat upp pipettkalibrering och service 
under Pipettdoktorn i egen regi. Vi har introducerat 
en ny hemsida, uppgraderat vårt affärssystem och 
anpassat våra lokaler, berättar vd Thomas Busch.

Ökade krav på leverantörerna
Nordic Biolabs har ökat lagerkapaciteten med mer 
än 150 procent.

För en distributör är logistik, lager och lagerhan-
tering helt avgörande för verksamheten och servicen 

för kunderna, bland annat i form av leveranser i rätt 
tid. 

– Under mina 32 år i branschen har jag sett en stor 
förändring hos våra kunder där kraven på oss leve-
rantörer har ökat och en förflyttning av ansvaret att 
bygga beredskapslager skiftat från kundsidan till 
leverantörssidan. Många gånger är också leverans-
förseningar förknippat med viten till kunderna om vi 
inte kan leverera inom en viss tid, säger Thomas Busch.

Säkra tillgången på kritiska produkter
”Just in time”, minskad kapitalbindning och logistik-
flöden är modeord och processer som tillverknings-
industrin arbetat aktivt med för att klara av att han-
tera en global konkurrenssituation, få ner tillverknings-
kostnader och effektivisera tillverkningen. Mycket 
av detta har sedermera kopierats av sjukhusorgani-
sationer och landsting och man har pressat sina leve-
rantörer hårt. Det är långa avtal, inga valutaklausuler, 
fasta priser under avtalsperioden och höga krav på 
leveransprecision. Detta i sin tur har lett till minskad 
lönsamhet för de företag som levererar till sjukvården 
och även en utslagning av aktörer. 

– Ironiskt nog innebär det också att leverantörerna 
måste minska sina lager, beställa ”on demand”, skära 
i kostnaderna och minska sin servicegrad. Att ingen 
part i leveranskedjan från tillverkare till slutkund 
har byggt upp sin lagerkapacitet för att möta kraftiga 
ökningar i efterfrågan har blivit plågsamt uppen bar 
under covid-19 pandemin. Att pendeln nu slår till-
baka och alla pratar om beredskapslager, nationell 

Under de senaste fyra åren har Nordic Biolabs haft en kraftig tillväxt och 
omsättningen har mer än fördubblats under denna period. Det har naturligtvis 
varit en utmaning för organisationen att utvecklas i takt med denna ökning. 

Entris® II Basic Advanced Balances
Best value in its class for all your weighing tasks

New line with advanced features such as- User Management- Gapless documentation- Integrated protection systems

Find out more: www.sartorius.com

Kraftig tillväxt

Nordic Biolabs har startat upp pipettkalibrering och service i egen regi.

Thomas Busch, 
vd Nordic 
Biolabs.
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tillverkning av kritiska produkter och att säkra till-
gång genom att teckna avtal med minst två olika 
leverantörer känns därför vettigt och verkligen på 
tiden, säger Thomas Busch. 

Ny lagerdel
– För oss på Nordic Biolabs har alltid diskussionen 
med kunder om lagertillgänglighet, säkerhetslager 
och leverans i rätt tid varit en naturlig del av vår 
affärsidé och genomsyrat vår verksamhet. Detta då 
vi genom historien levererat blodpåsar, aferesset, 
provtagningspinnar, skyddshandskar och andra 
ytterst kritiska produkter för att sjukvården ska 
fungera. Det var därför naturligt att vi, när vi bör-
jade växa ur vårt lager, istället för att minska 
beställningspunkter och beställa oftare från våra 
leverantörer för att få plats, valde att bygga ut vår 
lagerkapacitet, säger Thomas Busch. 

– Vår nya lagerdel invigdes i början av januari 
2020 och vi känner oss nu rustade för att möta en 

fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter och i 
dialog med våra kunder lägga upp lager som gör att 
verksamheter inom vård, forskning och biotech/
pharmaproduktion kan säkerställas.

Bättre rustade
– Min förhoppning är att alla parter tar lärdom av 
de situationer som uppstått i samband med covid-19 
pandemin och den enorma efterfråga som plötsligt 
uppstod på vissa produkter vartefter pandemin 
spreds över världen. Vi kan naturligtvis aldrig stå 
rustade för att fullt ut hantera en dylik situation i 
framtiden. Men med en bra dialog mellan kund och 
leverantör, planering av säkerhetslager hos båda 
parter och att säkra våra leverantörer, kan vi stå 
bättre rustade nästa gång något händer som påver-
kar tillgång, produktion eller efterfrågan på ett radi-
kalt sätt. Vi kan lova att vi gör allt vi kan för att 
hålla vår del så att våra kunder ska få sina produkter, 
säger Thomas Busch.   

TATAA Biocenter congratulates
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　　 TATAA Biocenter – your partner in nucleic acid analysis

Research services tailored to your needs
Molecular biology reagents and consumables
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Congratulations 

on your 50th

Anniversary

Den nya lagerdelen invigdes i januari 2020. Daniel Pousette arbetar där.
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Beskriv din applikation och hur Implen Nano Phot-
meter® implementeras i ditt arbetsflöde. 
– MetaboGen är ett företag som inriktar sig på mikro-
biomet för att förstå hälsa och sjukdom och skapa 
möjligheter att utveckla nya behandlingar och nästa 
generations probiotika. Vi byggde upp ett nytt labo-
ratorium för att genomföra omfattande kliniska 
prövningar under utvecklingen av probiotika internt 
och för tredjepartsföretag. Den huvudsakliga till-
lämpningen som vi täcker med Nano Photometer® är 
ett avgörande kvalitetskontrollsteg för extraherat 
DNA i feces. Det är det första steget i vår interna 
kontroll av föroreningar som proteiner eller organiska 
lösningsmedel, som följs av fluorescens och elektro-
fores. Dessutom mäter vi provernas koncentration 
för tillämpningar nedströms, främst PCR och sekven-
sering. NanoPhotometer® spelar en viktig roll när det 
gäller att säkerställa framgångar efter som dessa till-
lämpningar nedströms kräver rena prover. Med de 
integrerade funktionerna för kontroll av blank prov och 
prov, kontroll av graf och förhållanden för att belysa 
potentiella orenheter, kan användare snabbt identifiera 
prover som behöver förberedas igen. Detta eliminerar 
eventuellt felsökningsarbete senare i arbetsflödet, och 
att man undviker att sekvensera prover som kan vara 
kontaminerade och därmed missvisande. I nästa steg 
vill vi implementera OD600-applikationen av Nano-
Photo meter® för att mäta celldensiteten i våra bakterie-
kulturer. 

Vad är viktigt för dig när det gäller integrering av en 
mikrovolymspektrofotometer i ditt arbetsflöde? 
– Först och främst är hastigheten mycket viktig för oss 
eftersom många prover måste analyseras på kort tid. 
Vi bearbetar patientprover i satser och den senaste 
innehöll cirka 500 prov och nästa cirka 800 prov. 
Dessa måste analyseras med avseende på renhet och 
koncentration innan ytterligare bearbetning. För det 

andra måste programvaran och användargränssnit-
tet vara intuitiva för att minska tiden för utbildning 
av personal och förhindra handhavandefel. Och sist 
men inte minst är instrumentets storlek, i synnerhet  
med inbyggd pekskärm, alltid välkommet för att 
spara arbetsutrymme. NanoPhoto meter® uppfyller 
alla våra krav eftersom den är snabb, liten och enkel 
att använda.

Hur används NanoPhotometer® i ditt laboratorium? 
– Två forskare arbetar regelbundet i labbet med 
NanoPhotometer® för att hantera hundratals extra-
herade DNA-prover som har koncentrationer mellan 
50 och 2000 ng/µl. Det underlättar att orena prover 
också är markerade i Excel arket, vilket innebär att 
du inte tappar bort de prover som behöver renas igen.

– När OD600-applikationen inom kort har imple-
menterats kommer den att ersätta en gammal kyvett-
spektrotometer och användas av fler forskare. 

Vad är unikt med NanoPhotometer®? 
– Vi gillar verkligen Vortex. Det är en mycket praktisk 
och smidig funktion. Även mobiliteten som det 
inbyggda batteriet ger är fantastisk. Du kan bara 
plocka upp den och ta den från ett rum till ett annat. 
Totalt sett är det ett fantastiskt litet paket med allt 
du behöver. 

Har ni varit i kontakt med kundsupporten än så länge? 
– Inget behov av det, allt fungerar smidigt.

Skulle du rekommendera NanoPhotometer® till 
andra forskare? 
– Absolut. Den är bättre än NanoDrop eftersom 
programvaran är enklare att använda, enheten tar 
mindre plats och har ett bättre förhållande mellan 
pris och prestanda. 

”Identifi erar snabbt prover som behöver förberedas igen”
Dr. Mattias Bergentall:

Dr. Mattias 
Bergentall, 
mikrobiolog på 
MetaboGen AB.

• Scan 12 samples from 200-900 nm in only 20 sec
• Sample volume 2 µl, 2 to 8000 ng/µl (dsDNA)
• Accurate, robust, recalibration free
• Easy to use - intuitive operation
• Compact design with integrated touch screen
• Optional GxP compliant user management (CFR21)
• Flexible LIMS integration via REST API

NanoPhotometer® N120

www.implen.de 

Quantify DNA/Proteins Fast and Easy

Microvolume UV/Vis
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NYA MEDARBETARE   | 

Nancy Andersson, 
Pipettdoktorn

Vad ville du bli som liten?
– Inget starkt minne. Inte bli men 
göra… min bästis och jag skulle vilja 
resa världen runt tillsammans när vi 
blir stora. Vi tittade jämt i geografi-
boken och drömde om olika länder.
 
Finns det något du skulle vilja göra, 
men inte törs?
– Öppna eget café med min man i 
Malaysia.
 
Vad är det bästa med ditt arbete?
– Det är sällan tråkigt för det finns 
både administrativt och praktiskt 
delar, även packning på lagret.
 
Vad gillar du att göra på fritiden?
– Gå på museer, opera, titta på serier 
och jobba i trädgården.
 
Vad har du alltid i kylskåpet?
– Bregott, plocksallat, apelsiner, 
grape frukt.
 
Din bästa filmupplevelse?
– Sagan om ringen.
 
Din bästa musikupplevelse?
– Jag lyssnar inte så mycket på musik.
 
Har du någon dold talang?
– Måla kanske.

Nathalie Höri, 
Kundtjänst

Vad ville du bli som liten?
– Jag ville bli konståkare och fara 
runt på isen i fina klänningar.
 
Finns det något du skulle vilja göra, 
men inte törs?
– Ta motorcykelkörkort.
 
Vad är det bästa med ditt arbete?
– Att hjälpa kunder. Lyckan och  
lättnaden när kunden blir nöjd i  
sitt ärende är för mig en drivkraft.
 
Vad gillar du att göra på fritiden?
– Baka, gå på promenader i skogen 
och mysa med min katt.
 
Vad har du alltid i kylskåpet?
– Nu på sommaren, grädde till jord-
gubbar. Övrig tid på året, Max Green 
and Garlic sås, den är väldigt god.
 
Din bästa filmupplevelse?
– Shutter Island, sådan tankenöt. Jag 
behövde se om den flera gånger innan 
jag helt förstod vad som hände.
 
Din bästa musikupplevelse?
– När kören jag sjöng i uppträdde på 
Lucia. Det var ett fantastiskt ljud, det 
drömmer jag mig ofta tillbaka till 
runt jul.
 
Har du någon dold talang?
– Jag har väldigt lätt för allt kreativt. 
Jag spelar piano, gitarr, ritar och 
målar, dansar och lite sådant.

Antonio Banda, 
Teknisk service

Vad ville du bli som liten? 
– Fotbollsproffs
 
Finns det något du skulle vilja göra, 
men inte törs? 
– Hoppa fallskärm.
 
Vad är det bästa med ditt arbete? 
– Variationen av arbetet samt att få 
hjälpa kunden på plats.
 
Vad gillar du att göra på fritiden?
– Träna och umgås med familjen.
 
Vad har du alltid i kylskåpet? 
– Snus 
 
Din bästa filmupplevelse? 
– De misstänkta (1995)
 
Har du någon dold talang? 
– Är tydligen ganska duktig i  
gymnastik.

Nya medarbetare på Nordic Biolabs
Nancy Andersson är ny på Pipettdoktorn och Nathalie Höri på Kundtjänst.

Antonio Banda är ny på Teknisk service.
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 |   DIGITALISERING

+

One type of card for all tests

THE IDEAL COMBINATION TO MAXIMISE

BLOOD GROUP SEROLOGY

Sanquin Reagents BV  |  +31 20-512 35 99  |  reagents@sanquin.nl  |  www.sanquin.org/reagents

MAGISTER C24 
NETWORK DASHBOARD
Up to 4 Magisters fully in control

ONE PC SWITCH CONTROL

NEW!

K-
00

05
-0

1

Magister C24
fi rst compact fully
automated blood
group analyser

+
One type of card for all tests

Cellbind
immunofi xation
column
technology

Sanquin Reagents BV  |  +31 20 - 512 35 99  |  reagents@sanquin.nl  |  www.sanquin.org/reagents

THE IDEAL COMBINATION TO MAXIMISE

BLOOD GROUP SEROLOGY

Full of benefi ts
∙  Minimal stock required

∙ Suits your own designed protocol

∙ Continuous loading, random access
and STAT samples

∙ Clear results

∙ Flexible system

∙  No spillage: next sample will start
on the very next available column

MAGISTER C24 
NETWORK DASHBOARD
Up to 4 Magisters fully in control

ONE PC SWITCH CONTROL

NEW!

K-0005-01

Magister C24 Cellbind

Full of benefi ts
∙ Minimal stock required
∙ Suits your own designed protocol
∙ Continuous loading, random 

access and STAT samples

∙ Clear results
∙ Flexible system
∙ No spillage: next sample 

will start on the very next 
available column

first compact fully automated
blood group analyser

immunofixation
column technology

– Vi har lagt en bas som vi kan använda oss 
av under en längre tid. Vår nya hemsida är 
skapad i vår leverantörs senaste version och 
vi har jobbat med att lösa några mindre 
buggar som uppstått. Förhopp nings vis har 
vi allting på plats nu, säger Monika Lans 
Medin. 

Den nya hemsidan är en del i Nordic 
Biolabs IT-strategi som även kommer att 
inkludera ett projekt för datorisering av 
lagret med handskanners och ett nytt analys-
verktyg för verksamheten.

Tillgängliga över hela världen
I samband med pandemin har det blivit 

I juni 2020 lanserade vi en ny hemsida med ett mer modernt utseende och 
nya funktioner för bättre presentation av våra produkter. 

– En del funktioner ligger också till grund för ytterligare förbättringar och 
möjligheter framåt i tiden, vilket känns roligt, säger Monika Lans Medin.

Ny hemsida – en del i digital satsning

Monika 
Lans Medin, 
marknads-
ansvarig och 
webb redaktör.

uppenbart hur viktigt det är att kunna upp-
rätthålla tillgängligheten och servicen mot 
kunderna även när personalen befinner sig 
utanför kontoret. Det kan de göra bland 
annat tack vare digital telefonväxel och 
möjlighet att koppla upp sig mot servrar 
varhelst de befinner sig i världen. 

– Verksamheten kan rulla på som vanligt 
samtidigt som vi kan följa gällande restrik-
tioner och uppmana till hemarbete där det 
är möjligt. Vi tycker att vi har lyckats och 
känner att vi är redo för nästa steg, säger 
Monika Lans Medin.  

Det latexfria tryckförbandsplåstret

• Den vätskeabsorberande ”padden” expanderar i   
kontakt med blod och verkar som tryckförband

• Stoppar blödning effektivt
• Idealisk i samband med blodgivning, dialys, kontrast-
	 medel, för varanpatienter m.fl.



ONE RISK, ONE GLOVE !
Red: Stop danger! Chemical risk!
Orange: Be careful! Biological risk!
Green*: Go ahead! Everyday risk!

Dr Willem Dreeslaan 1 - 6721 ND BENNEKOM - The Netherlands - www.shieldscientific.com
Phone: + 31 (0)317 700 202- Fax: + 31 (0)318 503 742 - info@shieldscientific.com
*�NEW glove ecoSHIELD™ ECO NITRILE PF 250 double layers twin tone version (Green outisde / White inside) available soon
It will replace the current single layer white version - No product code & packaging change.

YOUR TRUSTWORTHY MANUFACTURER
FOR PCR LABORATORIES

Centrifuge/Vortex 
Multispin
MSC-6000

DNA/RNA UV-cleaner box
UVT-S-AR

DNA/RNA 
Decontamination 
Solution
PDS-250

Pipette series
Assist

High-speed 
Mini-centrifuge
Microspin-12

Centrifuge/Vortex 
for PCR plates
CVP-2

Programable 
Thermo-Shaker with 
cooling for microtubes 
and PCR plates
TS-100C Smart

RT-PCR system 
BioQuant 96 
(coming soon...)

Please visit www.biosan.lv for detailed information about these and other products (General Lab Equipment, Lab Diagnostics and Bioprocessing)



Köp 1 produkt och få den 2:a till 50 % rabatt!

Köp dina produkter 
direkt i vår webbshop. 

Box 7293, 187 14 Täby
Växel: 08-630 85 00

Kundservice: 08-630 85 10
info@nordicbiolabs.se
www.nordicbiolabs.se

Var med och ta del 
av vårt 50-årsfi rande!

Under 50 dagar i höst har vi plockat ut 
50 populära produkter som vi erbjuder
till specialpriser under en specifik dag. 

Håll utkik på vår hemsida eller i din inkorg!

PASSA PÅ!

…


