Årsberättelse 2014
Sektionen hade vid verksamhetsårets slut 98 medlemmar.
Namn. Föreningen/sektionen heter sedan 2008 Svensk Klinisk Immunologisk Förening
(SKI) och på engelska Swedish Clinical Immunology Association.
Sektionens styrelse har under året utgjorts av (med roll):
Ola Winqvist, Stockholm (ordförande och internationella kontakter); Torsten Eich, Uppsala
(vice ordförande, vetenskaplig sekreterare); Åsa Johansson, Lund (mötessekreterare);
Catharina Eriksson, Umeå (kassör); Jan Holgersson, Göteborg (rikstämmosekreterare), Olof
Hultgren, Örebro (ledamot); Brigitta Omazic, Stockholm (ledamot) och Claes Malmeström,
Göteborg Ledamot valdes in som nya ledamöter till styrelsen vid årsmötet. Kerstin Elvin,
Stockholm förblir adjungerad vid utbildningsärenden i egenskap av nationell studierektor.
Styrelsemöten och aktivitet. Styrelsen har under året haft 4 telefonmöten och årsmöte i
samband med vårmötet i Stockholm 6 maj. Mötessekreterare Charlotte Dahle och vice
ordförande Ann-Sofie Liedberg tackades av efter långt troget arbete i styrelsen. Styrelsen har
varit remissinstans för förfrågan från socialstyrelsen beträffande ST utbildningen och dess
utformning. Styrelsen fick årsstämmans uppdrag att gå igenom förutsättningarna för en
sammanslagning med transfusionsmedicin. Styrelsen har arbetat med att gå igenom stadgar
och principer för en sammanslagning. SLS har kontaktats och inga hinder föreligger juridiskt
för ett samgående. 28 april träffas representanter från de båda föreningarna för att arbeta om
stadgar.
Revisorer har under verksamhetsåret varit Lucia Mincheva-Nilsson och Lennart
Truedsson, och Alex Karlsson-Parra har verkat som suppleant.
Valberedningen har bestått av Marta Christensson, Kerstin Elvin och Charlotte Dahle
SKIs fullmäktige ledamot i Läkarsällskapet har varit Ola Winqvist, som kommer delta i
fullmäktigemötet 5 maj 2015. Den 16/10 var sektionen inbjuden och Ola Winqvist deltog där
Svenska Läkaresällskapets ledning diskuterade fortbildning efter specialistexamen.
Hemsidans sammanslagning med transfusionsmedicin, uppdatering, och underhåll har
skötts av Mohammad Abedi, med excellent resultat http://www.kitm.se/
Sektionens referensgrupparbete:
Sektionen har medverkat i SWEDACs bedömargrupp för Klinisk Immunologi och
Transfusionsmedicin genom Olof Sjöberg, och Kerstin Elvin.
Charlotte Dahle har under 2014 varit ordförande i EQUALIS expertgrupp för Klinisk
Immunologi.
Sektionens kontaktperson med SBU har varit Charlotte Dahle. Under året har SBU inte
inkommit med någon förfrågan om medicinsk utvärdering och styrelsen har inte heller
inlämnat förslag på något ämne.
SKI:s kontaktperson gentemot Socialstyrelsen har varit Åsa Johansson.
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Kommittéer inom SvLS och LF. Mohammad Abedi är SKI:s representant till Svenska
Läkarsällskapets IT-kommitté. Hakon Leffler är språkkontakt rörande medicinska språkfrågor
i klinisk immunologi.
Riksstämman och vårmöte. Vid riksstämman 2014 i Stockholm arrangerade sektionen
inget eget program. Vi har beslutat att ha sektionens vetenskapliga program avhandlas under
vårmötet. Diskussioner med andra sektioner tex reumatologer och allergologer har hafts för
kommande års program.
Istället för att anordna separata Vidareutbildningsdagar 2015 hänvisades till Equalis
användarmöte i Klinisk Immunologi, Knivsta 26-27 mars. Symposiet var mycket välbesökt
och intressant.
För 2014 genomfördes det andra gemensamma vårmötet för Klinisk immunologi och
transfusionsmedicin den 7-8 maj i Stockholm. Mötet var mycket uppskattat och välbesökt
med ett varierat program. Utvärderingen föll väl ut och det beslutades att fortsättningsvis
genomföra gemensamma vårmöten. För 2015 kommer vårmötet för Klinisk immunologi och
transfusionsmedicin hållas i Lund den 6-7 maj.
Internationellt. Det europeiska EASI-mötet (European Autoimmunity Standardisation
Initiativ) hade sitt årliga möte i Nice vid Autoimmunity-konferensen 28 mars. Den svenska
gruppen representerades av Kerstin Elvin. Pågående projekt är sammanställning av ANCAenkät från europeiska laboratorier. Ola Winqvist är ordförande för Sveriges ’Center of
excellence’ inom FOCIS, och SKI:s kontaktperson gentemot FOCIS (Federation of Clinical
Immunology Societies), FOCIS har inbjudit SKI att ha en representant i deras ”Steering
Committee”. Medlemmarna i FOCIS Steering Committee byts enligt ett roterande schema var
tredje år i syfte att alla associerade föreningar över tid ska vara representerade och delaktiga.
Ola Winqvist och Åsa Johansson var närvarande vid FOCIS i Chicago 2014.
Ola är styrelsens sammanhållande representant för övriga internationella kontakter .(ex
European Union of Medical Specialists och Eurpean Workshop on Immune Mediated Disease
(EWIMID) vilka hade möte 5-7 november på Madeira, Portugal. Workshopen avhandlade bla
cell terapi, metabolism och immunreglering och microRNA.

Utbildningsutskottet (UU). För utbildningsfrågor finns sedan 2009 ett utbildningsutskott.
KITM-gemensam nationell studierektor Kerstin Elvin Stockholm är sammankallande.
Utbildningsutskottet (UU) har under året bestått av Stella Larsson, Stockholm, Barbro
Persson, Uppsala, Johan Rönnelid, Uppsala, Maria Lundgren, Lund och Kerstin Elvin,
Stockholm (nationell studierektor).
UU har arbetat vidare med ST-läkarutbildningen och påbörjat arbete för att förbättra
möjligheter till vidareutbildning inom Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin (KITM).
Arbetet har bedrivits genom 5 telefonmöten ett heldagsmöte en workshop samt via mail.
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Externa möten:
En workshop inom projektet ”KUST” (Kurser under ST) avhölls i Socialstyrelsens regi för att
arbeta fram gemensamt s.k. ”brett kursämne” avseende Immunbrister. Deltagande
specialiteter var KITM (KE representant), Infektionsmedicin, Hematologi och Klinisk
bakteriologi och virologi. Resultatet blev kursämnet ”Immunbristtillstånd och associerade
infektioner” där ST-läkarens kunskaper efter genomförd kurs samt hur de relaterar till
delmålen i de olika specialiteterna specificerades.
Två telefonmöten har hållits med våra Skandinaviska kolleger då vi uppdaterat planerade
kurser för ST-läkare i Sverige, Norge och Danmark.
Remisser:
Remisser från Socialstyrelsen angående Kursämnen under ST, ny målbeskrivning samt nya
författningen för specialisttjänstgöring har behandlats och remissvar framlagts till våra båda
styrelser.
Kurser:
Tabell över kurser som föreslås för våra 12 specialitetsspecifika delmål har setts över och
uppdaterats på www.kitm.se
En ny tabell över rullande skandinaviska kurser med tidpunkt för respektive kurs samt
kursansvarigs mailadress har också förts in på hemsidan www.kitm.se. Tabellen uppdateras
minst två ggr årligen.
Kurs i "Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik" är en ny kurs som kommer att
hållas regionalt på många blodcentraler under de kommande åren och den riktar sig till alla
som möter givare, alltså även ST-läkare.
Kursen har tagits fram av Birgitta Nilsson Sojka, Beatrice Diedrich och Rut Norda i SKLs
regi.
”Kursämnen” http://www.socialstyrelsen.se/lakarnas-st/sokkursamnenst/om-kursamnen-utbildningsstod
Kursämnen ska fungera som ett utbildningsstöd för ST läkare,
handledare och kursarrangörer, för att göra det tydligare
vilka kompetenser ST- läkaren förväntas utveckla inom ett visst område med hjälp av kursen.
KUST-projektet har resulterat i 8 KITM-specifika kursämnen samt ett brett kursämne.
Diagnostiskt prov:
Ett diagnostiskt prov för alla ST-läkare inom KITM genomfördes för första gången under
våren 2014 (Karolinska ansvarade). Responsen på detta har varit mkt positiv och ett nytt prov
för 2015 är på väg (UAS ansvarar). För diagnostiska provet 2016 föreslås
Universitetssjukhuset i Lund ansvara.
SPUR:
SPUR inspektioner har återupptagits i LIPUS regi. SPUR inspektörer har utsetts och utbildats.
Inspektörer för Klinisk Immunologi: Olof Hultgren, Lotta Dahle och Bo Nilsson
Inspektörer för Transfusionsmedicin: Agneta Seger-Mollén. Behov finns av fler för
Transfusionsmedicin och att man formellt utser samordnande SPUR-inspektör.
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I och med den nya författningen ska SPUR inspektioner utföras minst vart 5:e år. Detta
innebär att alla våra KITM-kliniker behöver granskas inom kort.
Inventering av ST-läkare VT mars 2015:
Totalt 24 underläkare varav 20 ST-läkare i KITM.
ST-studierektorsmöte:
Ett möte för ST-studierektorer planeras till hösten 2015 för att förankra och harmonisera
tolkningar av och behov av åtgärder med anledning av den nya författningen och den nya
målbeskrivningen.
Examinatorsgrupp. Jan Ernerudh, Linköping, Bo Nilsson och Johan Rönnelid Uppsala,
Lennart Truedsson Lund och Maria Tengvall Linder Stockholm har tillfrågats och accepterat
uppdrag som examinatorer för den klin immunologiska delen av specialistexamen i KITM. En
mostvarande examinators grupp finns för SLFTM.
Övrigt.
Styrelsen har föreslagit att för att bättre knyta ihop klinisk immunologi från de olika orterna i
Sverige, att vi försöker hitta ett litet samarbetsprojekt där många kan deltaga. T.ex. så skulle
en prospektiv studie för att utvärdera autoantikroppars prediktiva värde för utveckling av
sjukdom vara intressant. Ett nationellt samarbete ikring celiaki diagnostik och IgA brist har
också diskuterats.
För styrelsen,
Ola Winqvist, ordförande
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