SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN
Protokoll
fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 14 maj 2012, Länssalen,
Örebro Slott.
§1
Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.
§2
Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Bengt Ekermo.
Norbert Lubenow och Johanna Strindberg utsågs till justeringspersoner.
§3
Styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska rapport för verksamhetsåret 1
januari 2011 – 31 december 2011 avgavs. Föreningens kassabehållning per 2011-12-31
uppgick till 156 062,67 kronor. Därutöver fonderade medel uppgick till 99 360,42 kronor.
§4
Revisionsberättelsen är färdigställd men fanns ej tillgänglig vid årsmötet. Årsmötet
befullmäktigade justeringspersonerna att, efter att ha sett och godkänt revisionsberättelsen,
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Detta innebär att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet i och med justeringspersonernas signering av årsmötesprotokollet.
§5
Val av styrelsemedlemmar. Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Birgitta
Nilsson Sojka (sammankallande), Stella Larsson och Agneta Seger Mollén.
Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2012-2013 (mandattidens utgång i parentes):
Ordförande
Lena Åberg
(2014)
Vice ordförande
Ewa Lassén
(2014)
Sekreterare
Mohammad Abedi (2016)
Vice sekreterare / Kassaförvaltare
och Firmatecknare
Barbro Persson
(2014)
Ledamot
Jan Konar
(2014)
Ledamot
Marja-Kaisa Auvinen (2014)
Suppleant
Sofia Nyström
(2014)
Suppleant
Jill Storry
(2014)
§6
Val av revisorer: behövdes ej eftersom mandattiden för nuvarande revisorer ej gått ut.
§7
Valberedningen under kommande verksamhetsår blir Agneta Seger Mollén
(sammankallande), Gunilla Martinez-Riqué och Agneta Wikman.
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§8
Årsavgift och handboksavgift fastställdes till oförändrade 100:- resp. 1000:- per år.
Handboksavgiften debiteras från och med 2011 de sju regionblodcentralerna. Härvid används
SweBA:s fördelnings-´nyckel´, som baserar sig på antalet blodtappningar inom respektive
region 2 år tidigare. Företagsrepresentanter betalar liksom tidigare 1000:- per år.
§9
Redovisning från föreningens arbetsgrupper:
Handboksgruppen (ref Birgitta Nisson Sojka/gm Bengt Ekermo)
Organisation och status för arbetet i gruppen beskrevs (bil. 1).
Nationell kvalitetssäkring/Equalis (ref Jan-Olof Hildén)
Årets sammansättning och aktiviteter redovisades (bil. 2).
Nationell statistik (ref Rut Norda)
En rapport från arbetsgruppen framfördes av Rut Norda (bil.3).
Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (ref Bengt Ekermo)
Verksamhetsårets redovisning framgår av bilaga sammanställd av gruppen (bil. 4).
Utbildningsutskottet (ref Stella Larsson)
Utskottets aktiviteter sammanfattades (bil. 5).
Arbetsgruppen för hemovigilans (ref Jan Säfwenberg)
Aktiviteterna under året sammanfattades (bil. 6).
Nomenklaturgruppen (Jan-Olof Hildén)
Gruppens arbete redovisades (bil. 7).
§10
Rut Norda avlade rapport från arbetet i Europarådets transfusionskommitté inklusive från dess
arbetsgrupp som arbetar med ”Risk behaviour having an impact on blood donor management”
(se www.edqm.eu ).
§11
Fördelning av Föreningens resestipendium på 60 000 kr för år 2012 framgår av
styrelseberättelsen. Årsmötet beslutade att avsätta 40 000 kr till ändamålet år 2013.
§12
Temat för årets riksstämma i Stockholm 28-30/11 är ”Framtidens hälsa”.
På fredagen (30/11) planeras liksom senaste åren en session med fria föredrag.
Abstractanmälan senast 2012-08-24 via Svenska Läkaresällskapets hemsida. Planer finns på
ett sektionssymposium om implementering av ändrade blodgivarregler.
§13
Föreningens räkenskapsår har sedan 2003 sammanfallit med kalenderår. I stadgarna §7 står
dock fortfarande ”Räkenskapsåret omfattar tiden 1 april till 31 mars”. Beslutades att ändra i
stadgarna till ”Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december”. Enligt stadgarna kan
sådan ändring ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten, och då samma beslut
fattades vid årsmötet 2011 träder stadgeändringen nu i kraft.
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§14
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Örebro 2012-05-14

Bengt Ekermo
Sekreterare

Justeras

Norbert Lubenow

Johanna Strindberg
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Redovisning av räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31
Inkomster:
Medlemsavgifter (för läkarmedl år 2010 och 2011)
Handboksavgifter för år 2010 och 2011

15 800,00
184 000,00

_________________________________________________________________________

Summa:

199 800,00

Utgifter:
Högmanföreläsare
Resestipendier

5 203,15
40 000,00

Handboksmöten
8 632,00
BIS
5 977,00
Porto mm
12 552,00
Blomkrans
1 300,00
_____________________________________________________________
Summa:
73 664,15
Årets vinst:

126 135,85

Postgirobalans
Ingående saldo 2011-01-01
Årets vinst

29 256,82
126 135,85

Handkassa:

670,00

Utgående saldo 2011-12-31

156 062,67

Swedbank Robur Fonder AB, Humanfonden
Ingående behållning 2011-01-01
Utgående behållning 2011-12-31

124 031,58
99 360,42

Uppsala 2012-04-13
Barbro Persson
Kassaförvaltare
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Bilaga 1

HANDBOKEN

Mall/skrivsätt Utformning av kapitel i Handbok för blodcentraler.
Ansvarig: Olof Åkerblom.
Version 3.0 (2010-02-15) finns på hemsidan.
Grupp I

Ledare: Olof Åkerblom

Kap. 1

Förord och historik
Ansvarig: Gudrun Liedén, Olof Åkerblom.
Version 3.1 (2002) finns på hemsidan.
Uppdatering planeras ske våren?

Kap. 13

Lagar, föreskrifter, EG-direktiv och rekommendationer
Ansvarig: Rut Norda, Olof Åkerblom.
Version 4.2 (2011-05-26) finns på hemsidan.

Kap. 15

Kvalitetssystem för blodcentraler
Ansvarig: Katarina Wallström, Jan Säfwenberg.
Version 2.0 (2004) finns på hemsidan.
Arbete pågår. Ny version beräknas bli klar hösten 2012.

Kap. 16

Hemovigilans
Ansvarig: Jan Säfwenberg.
Version 1.0 (2009-09-01) finns på hemsidan.

Kap. 17

Begrepp, definitioner och förkortningar i
transfusionsmedicinsk verksamhet
Ansvarig: Olof Åkerblom, Gudrun Liedén.
Version 2.0 (2002) finns på hemsidan.
Uppdatering planeras ske hösten 2012.

Grupp II

Ledare: Bengt Ekermo

Kap. 2

Urvalskriterier för blodgivare
Ansvarig: Bengt Ekermo, Per-Olof Forsberg
Version 4.1 (2011-04-15) finns på hemsidan.

Kap. 3

Blodtappning
Ansvarig: Nicholas Holthuis, Ann-Margret Swärd-Nilsson
Version 4.0 (2008-05-16) finns på hemsidan och
www.geblod.nu (blodlänk Sverige).
Uppdatering ska ske hösten 2012.

Kap. 14

Transfusionsöverförd smitta
Ansvarig: Bengt Ekermo.
Version 1.3 (2002) finns på hemsidan.
Ny version beräknas bli klar 2012-2013.
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Status 4 maj 2012

Grupp III

Ledare: Hans Gulliksson

Kap. 4

Blodkomponenter: Framställning och användning
Ansvarig: Stella Larsson, Hans Gulliksson.
Version 3.0 (2006-10-16) finns på hemsidan.
Uppdatering planeras ske 2012-2013.

Kap. 5

Blodkomponenter: Kvalitetssäkring och kontroll
Ansvarig: Hans Gulliksson, Stella Larsson.
Version 3.1 (2006-10-16) finns på hemsidan.
Uppdatering planeras ske 2012-2013.

Kap. 6

Förvaring, frisläppning, distribution och utlämning av blodenheter
Ansvarig: Ann-Margret Swärd-Nilsson, Nicholas Holthuis.
Version 4.0 (2010-05-10) finns på hemsidan.
Uppdatering ska ske 2013.

Kap. 12

System för identifikation och registrering av blodkomponenter
Ansvarig: Stella Larsson.
Version 1.0 (2007-04-04) finns på hemsidan.
Revision planeras till 2012-2013.

Kap. 18

Aferesverksamhet
Ansvarig: Folke Knutsson. Ska nyskrivas.

Kap. 19

Stamceller (namn?)
Ansvarig: Lennart Rydberg. Ska nyskrivas 2012-2013.

Grupp IV

Ledare: Jan Säfwenberg

Kap. 7

Blodgruppering
Ansvarig: Agneta Wikman, Jan-Olof Hildén.
Version 3.0 (2010-03-01) finns på hemsidan.

Kap. 8

Erytrocytantikroppsundersökning
Ansvarig: Johanna Strindberg.
Version 2.0 (2006-01-30) finns på hemsidan.
Revision planeras till 2012.

Kap. 9

Förenlighetsprövning
Ansvarig: Jan Säfwenberg.
Version 2.1 (2009-12-15) finns på hemsidan.

Kap. 10

Speciella undersökningar: Genomisk blodgruppstypning
Ansvarig: Martin Olsson. Ska nyskrivas. Alt. Bilaga till kap 7.

Kap. 11

Validering inom Transfusionsmedicin
Ansvarig: Jan-Olof Hildén, Agneta Wikman.
Version 1.0 är från 1984 och ska nyskrivas.
Arbete pågår. Ny version beräknas bli klar hösten 2012.
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Bilaga 2 Svensk Förening förTransfusionsmedicin
Rapport från Arbetsgruppen för Nationell Kvalitetssäkring
vid årsmötet 14 maj 2012
Arbetsgruppen har under året utgjorts av Åsa Englund, Hans Gulliksson, Jan Säfwenberg,
Johanna Strindberg, Marie Trinks och Jan-Olof Hildén (ordf.).
Arbetsgruppen är identisk med Equalis Expertgrupp för transfusionsmedicin.
Gruppen har sedan årsmötet 2011 enligt av Equalis uppgjord plan genomfört tolv utskick.
Åtta av utskicken avsåg blodgruppsserologiska metoder (IAT graderingsövning, gradering av
agglutination på bilder, blodgruppering med DAT och blodgivarfenotypning, titrering av antiD inkl. automatiserad kvantifiering av anti-D, akutgruppering och BAS-test, kvalificerad
antikroppsutredning, fenotypning och blodgruppering med förenlighetsprövning och
antikroppsidentifiering av singelantikroppar).
Fyra av utskicken avsåg komponentkontroller (ett av erytrocytenheter, ett av
trombocytkoncentrat och två av lågt Hb).
Equalis distribuerar de blodgruppsserologiska proven och proven för låg Hb-mätning.
Materialleverantören distribuerar övriga komponentkontroller. Equalis samlar in och
sammanställer alla resultat. Expertgruppens bedömning av resultaten blir på detta sätt ”blind”.
Vägledande i bedömningen är kraven i Handbok för Blodcentraler. Equalis har på
expertgruppens inrådan fortsatt med den 2007 införda rutinen att förfråga sig hos deltagarna
om anledningen till uppkomna avvikelser.
Gruppen har varit samlad hos Equalis 23 maj 2011 för uppföljning och planering av
verksamheten inför 2012. Gruppen har också deltagit i Equalis expertgruppskollegium på
Såstaholm två dagar i februari 2012.
Equalis och gruppen har anordnat ett välbesökt användarmöte i Stockholm den 29 september
2011. Inbjudna gästföreläsare var Göran Elinder som talade över ämnet ”Sickelcellsanemi ur
ett kliniskt perspektiv”, Marja-Kaisa Auvinen som belyste samma ämne ur ett
blodgruppsserologiskt perspektiv, Ulla Axdorph-Nygell och Folke Knutsson som berättade
om erytraferes vid sickelcellskris respektive underhållsbehandling och Åsa Hellberg som
talade om framtida möjligheter för blodgruppsgenomisk typning. Marja-Kaisa Auvinen
redogjorde för en jämförelse mellan givarpopulationens fenotyper och erytrocytantikroppar
hos patientpopulationen. Hans Gulliksson gjorde en efterfrågad genomgång av ämnet
blodkomponenter och Johanna Strindberg berättade om erfarenheter från transfusion till
sickelcellspatienter. På programmet fanns också genomgång av årets resultat och information
från Equalis.
2012-05-07
Jan-Olof Hildén
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Bilaga 3
Uppsala 2012-05-10
Rapport från arbetsgruppen för nationell statistik
Rapporten Blodförsörjningen i Sverige 2010: omfattning, kvalitet och säkerhet
publicerades i slutet av augusti 2011 – en månad tidigare än året innan. Vi lyckade alltså få ut
rapporten i början av hösten i stället för i slutet av hösten, som oftast varit fallet. Eftersom
rapporten är väl använd så känns det som ett visst nederlag att det tar sådan tid. Kritiska frågor
ställs.
Det är mycket arbete bakom varje rapport – dels på varje blodcentral, del i arbetsgruppen.
Sedan insamlingen av data avseende 2007 har arbetsgruppen publicerat mallar för
statistikuttag ur ProSang. För sammanställningen krävs flera manuella moment. Det är oftast i
slutfasen av sammanställningen, vid jämförelser av årets utfall med föregående år, som det
visar sig att frågan om korrekta data måste ställas till uppgiftslämnarna. Är det så sommartid
går det mycket kalendertid för sådana ärenden.
Inför den pågående insamlingen av data för 2011 tog vi nya tag:
• Förberedande arbetsmöte med Marja-Kaisa Auvinen, Mohammad Abedi, Lisbeth Bohlin,
Per-Olof Forsberg och undertecknad.
• Efter diskussion föreslog vi Föreningens styrelse att granska förslaget till nya frågor, för
att underlätta insamling av data till Socialstyrelsen, Europarådet och WHO.
• Befintliga mallar granskades och nya mallar gjordes och kontrollerades.
• Anpassningar till ProSang Java behövdes
• Rapportens utformning begrundades
• Kopplingen till BIS-gruppens arbete och rapporteringssystem begrundades
• Insamlingsformuläret reviderades till ett pdf-formulär, som kunde fyllas i elektroniskt.
Föregående års ifyllda formulär och mallarna gjordes tillgängliga och länkar skickades till
kontaktpersonerna
• Kommentarer till stora ( > 5%) förändringar efterfrågades
Alla data var insamlade och ett första statistikuttag för 2011 var klart den 30 april. Behov av
ytterligare förklaringar eller korrektioner har kunnat konstateras och frågor kommer att
skickat ut. Vi hoppas i alla fall kunna sammanställa och publicera rapporten i ny skepnad och
tillsammans med en ppt-presentation före sommaren i år.
Arrangören av årets Vårmöte har givit gruppen en möjlighet att visa data från 2011 vid den
vetenskapliga delen av mötet.
Rut Norda, sammankallande
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Bilaga 4 AKTUELL PREVALENS AV VIRUSSMITTA
HOS BLODGIVARE I SVERIGE

2011
Blodtappningar,
% bekräftat pos. (n)

Vid nyanmälan eller
s.k. nygammal,
% bekräftat pos. (n)

555 326 donationer
testade

45 917 personer testade

0

0

0.00020 (1987-2010)
30/ 14 774 685

0.0027 (1987-2010)
(27/986 248)

HBsAg

0,0002
(1*)

0.037
(17)

Anti-HCV

0,0005
(3**)

0,050
(23)

Anti-HTLV I/II

-

0,002
(2***)

Syfilis

0

0,015
(7)

Anti-HBc

-

0,24
(111)

HIV Ag/Ab

*

Man i 45-årsåldern med sannolikt yrkesrelaterad smitta – arbetat i räddningstjänsten, tidigt infektionsskede: HBsAg sållningstest S/CO ca 5
** Kvinna f. -91, troligen smittad via tatuering
Man f. -83, troligen smittad via i.v. missbruk
Man f. -72, smittväg okänd
*** 2 kvinnor, båda positiva för anti-HTLV I. Ena kvinnan f. -54 i Iran, den andra
f. -63 och haft förhållande med i.v. missbrukare (som avlidit i ”oförklarlig”
leukemi)
2012-05-08, BE/FH SMI
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Redovisning från arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta.
(2012-05-08 Fredrik Boström, Bengt Ekermo, Anders Widell, Britt Åkerlind)

Prevalens smittmarkörer påvisade vid blodgivning och nyanmälan 2011 (v.g. se
föregående sida).
•

NAT–testning av blodtappningar
Svenska plasmafraktioneraren (Octapharma) har under senaste året analyserat
ca 361 000 prover som alla utfallit med negativt resultat vid NAT-testning. Sedan
teststart har 5 HCV-RNA positiva/anti-HCV negativa och ingen för HIV eller HBV
hittats. Man har uppskattningsvis t.o.m. mars 2012 totalt analyserat 5,06 milj
donationer på HCV-RNA, 4,06 milj på HIV-RNA och 3,06 miljoner på HBV-DNA
(personligt meddelande Margareta Ring, Octapharma 2012-05-03).

•

West Nile Virus (WNV)
Svenska socialstyrelsen har under året meddelat blodcentralerna om pågående
spridning av WNV till människa i södra Europa, och därefter även meddelat att
smittspridning upphört för säsongen. Information om smittspridning av WNV i
Europa kan ses på länken:
http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/emerging_and_vector_bo
rne_diseases/Pages/West_Niles_fever_Risk_Maps.aspx. Vad gäller
smittspridning i Nordamerika har ”UK Blood Transfusion Service” 2012-03-15
publicerat att fortsatt karens krävs för 2012 (se:
http://www.transfusionguidelines.org.uk/Index.aspx?Publication=DL&Section=12&
pageid=801).

•

•

Medlem i arbetsgruppen deltog på IPFA/PEI 18th Workshop on “Surveillance and
Screening of Blood Borne Pathogens”, I Dublin, Irland, 24-25 maj 2011.
Workshop nr 19 äger rum I Budapest 23-24/5. Presentationer från mötet i Dublin
finns tillgängliga på CD.
Chagas´ sjukdom
I Läkartidningen nr 46 2011 Volym 108, sid 2368-2371 finns en färsk
översiktsartikel ”Chagas´ sjukdom i Sverige – stort behov av riktlinjer för testning”.
En av författarna arbetar på Smittskyddsinstitutet där laboratoriediagnostik av
Chagas´ sjukdom utförs. I medicinska tidskriften Transfusion finns dessutom en
nypublicerad ”Early view” artikel av Richard J. Benjamin m.fl.: ”Trypanosoma
Cruzi infection in North America and Spain: evidence in support of transfusion
transmission”. En systematisk kartläggning har gjorts av publicerade fall av
transfusionssmitta med Trypanosoma Cruzi, inklusive ´look-back´ med testning
av patienter som erhållit blodtransfusion från givare som utfallit positivt i
serologisk test för Chagas´ sjukdom. Resultatet blev att endast
trombocytkoncentrat spred smittan (13,3 % risk), medan erytrocyter, plasma och
kryoprecipitat ej var inblandade i smittöverföring. Konklusionerna blev: “T. Cruzi is
transmitted by PLT components from some donors with serologic evidence of
infection. Evidence of transmission before the implementation of widespread
testing in the countries studied is sparse, and selective testing of only PLT and
fresh whole blood donations should be considered.” Det är med andra ord läge
för att revidera regler i Handbokskapitel 2 vad gäller acceptans av personer med
Chaga-risk som givare!
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Bilaga 5

Svensk Förening för Transfusionsmedicin

Utbildningsutskottets aktiviteter verksamhetsåret 2011-2012
Rapport vid årsmöte 2012
Utbildningsutskottet har under året bestått av Stella Larsson,
Stockholm (ordf.) och ST-läkare Barbro Persson, Uppsala
(Transfusionsmedicin), Johan Rönnelid, Uppsala och Lillemor
Skattum, Lund (Klinisk immunologi) samt Kerstin Elvin, Stockholm,
(nationell studierektor) (Klinisk Immunologi och
Transfusionsmedicin).
Huvudmålet är arbetet med ST-läkarutbildningen, men frågor
rörande läkares fortsatta vidareutbildning ingår också i utskottets
uppdrag.
Arbetet har bedrivits genom telefonmöten, fysiska möten och via
mail.
Kurser:
Samarbetet med specialitetsföreningarna i Norge och Danmark kring kurser för ST-läkare har
inletts och resulterat i en lista över skandinaviska kurser avsedda för ST-läkare, som
publicerats på resp. specialitetsförenings hemsida. Med utgångsspunkt från målbeskrivningens
12 punkter anges vilket delmål de olika kurserna avser att täcka.
”Transplantationsimmunologi”, februari 2012, Norge.
SLIPI´s Immunbristdagar september 2011

Diagnostiskt prov:
Med syftet att att stärka kontinuerlig utvärdering och feed-back under ST-utbildningen ska ett
diagnostiskt prov införas. Arbete med struktur och innehåll för diagnostiskt prov för ST-läkare
har påbörjats av utbildningsutskottet.
12 Specialitetsspecifika delmål
En revidering av checklistor för delmålen är planerad vart annat år.
Översyn av checklistor för de 12 delmålen har påbörjats.
Möten:
Socialstyrelsen har inbjudit till två möten om översyn om läkares specialitetsindelning, 14 juni
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2011 då Haakon Leffler deltog som representant för Klinisk immunologi, samt 12 januari
2012 då även studierektor Kerstin Elvin deltog.
Inventering: En inventering av ST-läkare har utförts februari 2012: för närvarande finns 23
ST-läkare i landet (2 enbart klinisk immunologi, 1 enbart transfusionsmedicin, övriga
dubbelspecialister), varav 6 beräknas bli färdiga specialister under 2012.

SPUR (Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet):
Inga SPUR-inspektion har utförts under året. Uppsala och Umeå väntar på inspektion.
SPUR-inspektörer är Bo Nilsson och Martin Olsson (Klinisk immunologi) samt Nicholas Holthuis
(sammankallande) och Johanna Strindberg (Transfusionsmedicin).
IPULS ser för närvarande över hur SPUR-inspektionerna ska utföras och värderas för att öka
användbarheten av resultaten, bl a med sammanslagning av inspektioner för flera kliniker, men förslaget
är kontroversiellt.

Extern bedömning av specialistkompetens
Socialstyrelsen har initierat en ny organisation för bedömning av specialistkompetens då den aktuella
organisationen med ett flertal externa bedömare inom varje specialitet resulterat i långa
handläggningstider och olika bedömningar av de nya kraven för specialistkompetens. Man planerar ha ett
begränsat antal externa bedömare anställda på deltid, vilka behandlar ansökningar inom samtliga
specialiteter. Utskottet har förordat att extern bedömare med specialistkompetens i Klinisk Immunologi
och Transfusionsmedicin alltid konsulteras vid bedömning av ansökningar i denna specialitet.
2012-04-24/Stella Larsson och Kerstin Elvin
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Bilaga 6

Svensk Förening för Transfusionsmedicin

Rapport från Arbetsgruppen för Hemovigilans vid årsmötet den 14 maj 2012

BIS – Blodövervakning i Sverige 2011
Arbetsgruppen utgörs av en läkare per regionblodcentral: Mohammad Abedi, Sofia Frändberg
Ewa Lassén (slutat under året), Jonas Nordberg, Miodrag Palfi, Maria Remes (ersatt Ewa
Lassén), Johanna Strindberg och Jan Säfwenberg
Möten: 25 januari telefonmöte, 10 mars Karolinska sjukhuset Huddinge, 24 maj Karolinska
sjukhuset Huddinge och 28 september Karolinska sjukhuset Huddinge
• På Föreningens hemsida har publicerats:
Statistik för 2010, finns i Blodverksamheten i Sverige 2010: omfattning, kvalitet och
säkerhet
• Webbaserad hanteringsrutin infördes 2008 och breddades under 2009. Flera personer inom
varje organisation kan ha skriv- och läsbehörighet men godkännandet ligger hos BISansvarig läkare inom respektive region. Trots detta trögt att få in rapporterna och ojämn
fördelning på de olika organisationerna. Antalet anmälningar under året (437 st) har ökat
med drygt 150 % jämfört med 2005 (170 st) och med 27 % jämfört med föregående år (344
st)
• Rapporteringsdelen och sökfunktionerna på hemsidan förbättras kontinuerligt och har
underlättat arbetet enorm jämfört med hur det var under pappersperioden
• Mycket arbete har ägnats åt att få kodningen enhetlig under perioden från och med 2008 för
att ha en stabil bas för framtiden. Det gäller att få balans mellan myndighetskrav för
rapportering och mer specificerad kodning. Använder IHN:s kodtabell (International
Haemovigilance Network) för Blodgivare behövde få vård eller undersökas av läkare. För
transfusions-reaktioner, Allvarlig avvikande händelse/biverkan vid blodtransfusion,
används IHN:s definitioner som modifieras med tiden. Mycket arbete har lagts ned på att
skapa en informativ, läsvänlig rapport för rullande 3-årsperiod – den ska också vara lätt att
uppdatera. I den söker vi en balans mellan systematisering och det som initialt kan se ut
som kuriosa.
• Nordisk hemovigilansgrupp:
Samarbetet, ffa genom diskussioner om internationella trender inom hemovigilans,
definitioner och kodning, fortsätter. Möte i Amsterdam (11 februari vid IHN-seminariet).
J Säfwenberg presenterade ”The Nordic Haemovigilance Network” vid Nordic Blood Bank
Meeting” i Bergen, 10 maj
• Vid möte med IHN i Amsterdam 9-11 februari deltog M Abedi, M Palfi och J Säfwenberg
(utan kostnad för BIS)
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•

Föreningen har vid styrelsemöte den 18 november beviljat att arbetsgruppen för
hemovigilans får utnyttja ett belopp upp till 15 000 SEK, årligen, för närvaro vid ex. IHNseminarium, SHOT-möte eller motsvarande med strikt inriktning mot hemovigilans.
Beloppet avses täcka anmälningsavgift, resa och hotell. Utbetalning föreslås ske efter
specificerad räkning till Föreningens kassör

Uppsala 2012-05-10

Jan Säfwenberg, ordförande
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Bilaga 7
Svensk Förening för
Transfusionsmedicin
Nomenklaturgruppen verksamhetsåret 2011-2012.
Rapport vid årsmötet 14 maj 2012
Gruppen har under verksamhetsåret bestått av Agneta Wikman, Ulf Johnson och Jan-Olof
Hildén (ordf.).
Gruppen har under året inte haft några aktuella ärenden att behandla.
2012-05-07
Jan-Olof Hildén
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