Svensk Förening för Transfusionsmedicin
Rapport från Arbetsgruppen för Nationell Kvalitetssäkring
vid årsmötet 6 maj 2013
Arbetsgruppen har under året utgjorts av Åsa Englund, Hans Gulliksson, Jan Säfwenberg,
Johanna Strindberg, Marie Trinks och Jan-Olof Hildén (ordf.). Under året har gruppen utökats
med Miodrag Palfi och Christina Lundell.
Arbetsgruppen är identisk med Equalis Expertgrupp för transfusionsmedicin.
Gruppen har sedan årsmötet 2012, enligt av Equalis uppgjord plan, genomfört tretton utskick.
Nio av utskicken avsåg immunhematolgiska metoder (IAT graderingsövning, gradering av
agglutination på bilder, blodgruppering med DAT och blodgivarfenotypning, titrering av antiD inkl. automatiserad kvantifiering av anti-D, titrering av ABO-antikroppar, 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). Under 2013 kommer erytrocyt- och
trombocytutskicken att genomföras två gånger var.
Equalis distribuerar de immunhematologiska 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 ho deltagarna
om anledningen till uppkomna avvikelser.
Gruppen har varit samlad hos Equalis den 21 maj 2012 för uppföljning och planering av
verksamheten inför 2013. Gruppen har också deltagit i Equalis expertgruppskollegium i
Knivsta/Arlanda två dagar i februari 2013.
Equalis och gruppen har anordnat ett välbesökt användarmöte i Stockholm den 24 oktober
2012. Inbjudna gästföreläsare var Anders Östlund som talade över ämnet ”Massiv blödning,
transfusionspolicy och koagulationsrubbning”, Maria Bruzelius som talade om
”Koagulationsanalyser, TEG, vid massiv blödning” och Maria Kardell som redogjorde för
transfusionsmedicins roll vid koagulationsanalyser. Under temat blodkomponentkvalitet
talade Hans Gullikson om erytrocytkomponenters hållbarhet och koagler i erytrocyt- och
trombocytenheter och Rut Norda om plasmakvalitet. Jan Säfwenberg berättade om ABOtitrering och gick igenom vikten och nyttan av att till Equalis rapportera metoder och tekniker
(”Metodgruppering”). Åsa Englund och Nicolas Holthuis bidrog med intressanta fall. På
programmet fanns också genomgång av årets resultat och information från Equalis.
2013-05-03 Jan-Olof Hildén

