
Vad då för
BIOANALYTIKER?

Mångsidigt
yrke

• Kundbetjäning i provtagningsuppgifter
• Analysering av laboratorieprov
• Bioanalytikerns arbete är mångsidigt, för man kan 

arbeta inom många specialområden t.ex: klinisk kemi, 
klinisk hematologi, bed-side analys, klinisk mikro- 
biologi, klinisk histologi och cytologi, klinisk fysiologi 
och neurofysiologi samt genetik och molekylbiologi.

Vad krävs av
en bioanalytiker?

• Att behärska laboratorieundersökningsprocesse
• Förmåga till kundbetjäning och interaktion
• Intresse för naturvetenskap
• Tekniskt kunnande
• Bioanalytikern måste vara noggrann, omsorgsfull 

och systematisk
• God syn, speciellt förmåga att urskilja färger och 

strukturer
• Problemlösningsförmåga
• Kontinuerlig lust att lära sig nytt och utvecklas i yrket

Bioanalytiker
Satu Kaipainen

Jag sökte in för att studera bioanalytik, för att jag 
var intresserad av kemi och biologi, och att studera 
vid YHS är mera praktiskt än universitetsstudier. 
Det bästa med bioanalytikerns arbete är själv-
ständigheten och mångsidigheten: man kan arbe-
ta både med patienter/kunder i provtagning och 
i laboratoriet med analysatorer och kolleger. Det 
finns många specialbranscher, vilket ger möjlighet 
att byta bransch utan återutbildning. Via olika 
specialbranscher och arbetsuppgifter kan man ofta 
välja om man vill ha dag- eller skiftesarbete.

“

Tilläggsuppgifter om yrket samt de yrkeshögskolor 
som erbjuder utbildning finner du på Finlands Bio- 
analytikerförbund rf:s hemsidor 
www.bioanalyytikkoliitto.fi.

Du hittar oss också på Facebook 
och via e-post på adressen
toimisto@bioanalyytikkoliitto.fi. 

Tilläggsuppgifter
 på hemsidor



Bioanalytiker
(YHS)

• Utbildning på sex yrkeshögskolor i Finland  
(en svenskspråkig)

• Social- och hälsovårdsbranschen, utbildningspro-
gram för bioanalytiker

• Examensbenämning Bioanalytiker (YHS), Bachelor of 
Health Care

• Utbildningens omfattning 210 sv, cirka 3,5 år
• Bioanalytiker får rätt att verka som legaliserad labora-

torieskötare
• Möjlighet till vidareutbildning: högre YHS- examen, 

studier vid universitet.

Bioanalytiker
i hälsovården

• Bioanalytikern är expert gällande laboratorieundersök-
ningsprocessen. Laboratorieundersökningar används 
för att befrämja och uppfölja hälsa, för att påvisa sjuk-
domar samt för att följa med vården. Till bioanalytikerns 
arbetsuppgifter hör att informera om laboratorieunder-
sökningar, att ta laboratorieprov, undersöka dem och 
ansvara för resultatens pålitlighet

•  En bioanalytiker arbetar på hälsocentrals-, sjukhus- el-
ler privat laboratorium.

•  Bioanalytikerns arbete är ansvarsfullt och självständigt 
samt omfattar samarbete med många yrkesgrupper.

Andra
arbetsmöjligheter

• Medicinsk forskning och teknologi
• Läkemedelsindustri
• Miljöhälsovård
• Veterinärmedicin
• Försäljnings- och marknadsföringsuppgifter i företag 

inom laboratoriebranschen
• Internationella arbetsmarknader


