Rapport från Svensk Aferesgrupp
av verksamhetsåret 2017-18
till årsmöte KITM maj 2018
1.

Under verksamhetsåret 2017-2018 har Stockholm haft ordförandeskap i SAG och ordnat två
styrgruppsmöten (171116 och 180426) samt en nationell utbildningsdag. Nästa år kommer
ordförandeskap att handhas av Uppsala.
SAG har börjat verka som arbetsgrupp i Svensk Förening för Klinisk Immunologi och
Transfusionsmedicin. Årsrapport kommer att läggas på KITMs hemsida, där under året även
minnesanteckningar för styrgruppens möten samt listor med adresser och kontaktpersoner
vid aferesenheter i Sverige finns.
En ny logga för SAG har antagits vid styrgruppens möte 2018-04-26.
Utbildning och fortbildning
Den nationella utbildningsdagen genomfördes 180427 med cirka 40 deltagare. Under året
har planering genomförts inför kommande aktiviteter:
En grundläggande afereskurs kommer att anordnas i Uppsala 24 - 25 oktober 2018, en
afereskurs för ST-läkare planeras för v6 2019 i Stockholm samt SAG-utbildningsdag i Uppsala
våren 2019 (prel. datum 180411).
Kvalitetsregister
Terapeutiska aferesregistret (WAA-registret) används för kolonn- och
centrifugeringsafereser. Ett kommande Aferes – och Stamcellsregister med fokus på afereser
som ger komponenter och själva cellhanteringen av komponent är i uppbyggnadsfas och
planeras vara i drift efter sommaren 2018.
Övrigt
SAGs arbetsgrupp avseende granulocytgivningar och granulocyttransfusioner har publicerat
en konsensusartikel i Läkartidningen (Berlin G, Cherif H, Knutson F, et al.
Granulocyttransfusion bör övervägas vid neutropeni och allvarlig infektion. Läkartidningen.
2018;115:EXUU) Denna konsensus är framtagna i dialog mellan transfusionsmedicin och

hematologi, är förankrad i den Svensk - Norska BMT gruppen och kan användas som
guidelines vid granulocytgivningar och -transfusioner. Efter publiceringen har några
kommentarer tillkommit, och arbetsgruppen har i Läkartidningen också publicerat en replik
(Ekermo B; Läkartidningen 2018;115:E463 samt replik: Berlin G et al.; Läkartidningen
2018;115:E6CC) på dessa. Arbetet fortsätter nu med bland annat med framtagning av en
gemensam/ nationell information till givare.
SAG har medlemmar representerade I Nordic ECP Quality Group (NEQG). Denna grupp har
tagit fram guidelines för ECP och introduktion på resp. hematologiklinik pågår.
Medicinska frågor/uppdateringar som diskuterats inom SAG 2017 - 2018
•

Granulocytgivningar och transfusioner inklusive erfarenheter av olika
sedimentationsmedium

•

Stamcellsskördar på små barn (patientvikt <10 kg)

•

Erytraferes

•

Aferes via Monet-utrustning
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