Svensk Förening för
Transfusionsmedicin
Rapport från Arbetsgruppen för Hemovigilans vid årsmötet den 6 maj 2013

BIS – Blodövervakning i Sverige 2012 och t.o.m. 30 april 2013
Arbetsgruppen utgörs av en läkare per regionblodcentral: Mohammad Abedi, Sofia Frändberg,
Jonas Nordberg, Miodrag Palfi, Maria Remes, Johanna Strindberg och Jan Säfwenberg.
Möten 2012: 2 maj på Karolinska sjukhuset Huddinge (HS), 23 maj telefonmöte, 12 september
på HS och 29 november på HS. Möte 2013:10 april på HS.
• Webbaserad hanteringsrutin, www.hemovigilans.se, infördes 2008 och breddades under 2009
så att fler personer inom varje organisation kan ha behörighet att skriva och läsa men
godkännandet ligger kvar hos BIS-ansvarig läkare inom respektive region. Hemsidan
förbättras kontinuerligt, Web-master är Mohammad Abedi.
• Trots detta fortsatt trögt att få in rapporterna och ojämn fördelning på de olika
organisationerna. En region har från 2008 till 2011 ökat antalet anmälningar från 13 till 26, en
annan från 15 till 147 (!) medan totala antalet anmälningar under denna period ökat med 75%
från 261 till 458. Prognosen för 2012 är 438 rapporter. Arbetar med att försöka förbättra
informationen i anmälningarna till BIS – ju bättre anmälan desto mer att lära av den.
• På Föreningens hemsida har publicerats de två första rapporterna i en ny versionen med
rullande treårsperioder: Hemovigilans i Sverige 2008-2010 och Hemovigilans i Sverige 20092011. Vår förhoppning är att rapporterna ska uppfattas som både informativa, med definitioner
och resultat, och läsvänliga. De är också lättare att uppdatera än tidigare sammanfattningar.
• Mycket arbete har ägnats åt att få kodningen enhetlig under perioden från och med 2008 för att
ha en stabil bas för framtiden. Använder IHN:s kodtabell (International Haemovigilance
Network) för avsnittet Blodgivaren behövde få vård eller undersökas av läkare. För
transfusionsreaktioner, Allvarlig avvikande händelse/biverkan vid blodtransfusion, används
IHN:s definitioner som modifieras med tiden. Aktuell komponenttyp redovisas översiktligt.
Blodkomponenter registreras enligt ISBT 128. TRALI och Transfusionsrelaterade dödsfall med
orsakssamband bedömt som minst troligt, sannolikt eller säkert redovisas också separat.
• Vid möten med IHN-seminarier i april 2012 i Montreal och i februari 2013 i Bryssel deltog M
Palfy (utan kostnad för BIS).
• Avvaktar med ytterligare rapportering till ISTARE (International Surveillance of TransfusionAssociated Reactions and Events), IHN:s internationella databas.
• Nordisk hemovigilansgrupp:
Samarbetet, f.f.a. genom diskussioner om internationella trender inom hemovigilans,
definitioner och kodning, fortsätter. Kort möte vid IHN-seminariet i Bryssel.
Nytt möte i samband med Nordic Blood Bank Meeting i Helsingfors, september 2013.
•

Föreningen har vid styrelsemöte den 18 november 2011 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. Ingen utbetalning under aktuell period.
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