Svensk förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Sektion inom Svenska Läkaresällskapet och förening inom Sveriges Läkarförbund

Årsberättelse 2018
Sektionen hade vid verksamhetsårets slut 152 medlemmar.
Föreningen/sektionen heter sedan 30. Augusti 2017 Svensk Förening för Klinisk
Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) och på engelska Swedish Society for
Clinical Immunology and Transfusionmedicine.
Sektionens styrelse
Torsten Eich, Uppsala (ordförande, facklig representant), Sofia Nyström, Linköping (vice
ordförande, föreningens representant i SWEBA), Sofia Frändberg, Göteborg (sekreterare),
Mirjam Hägglöf Erixon, Umeå (kassör), Åsa Johansson, Lund (ledamot), Ola Winqvist,
Stockholm (ledamot, representant mot SLS); Olof Hultgren, Örebro (ledamot); Linda
Björkman, Lund (suppleant), Emma Watz, Stockholm (suppleant).
Revisorer
Fredrik Boström (Stockholm) och Birgitta Clinchy (Linköping). Suppleant är Catharina
Eriksson, Umeå
Valberedningen
Charlotta Dahle (Linköping), Kerstin Elvin (Stockholm), Norbert Lubenow (Uppsala) och
Clas Malmeström (Göteborg).
Styrelsemöten och aktivitet
Föreningen bildades på årsmötet i Uppsala 30/8 2017 genom att Svensk Förening för
Transfusionsmedicin (SFTM), Svenska läkares förening för Transfusionsmedicin (SLFTM)
och Svensk förening för Klinisk Immunologi (SKI) gick samman till Svensk Förening för
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM). Styrelsen hade sitt konstituerande
möte i anslutningen till detta årsmöte. Sedan dess har styrelsen haft 5 telefonmöten och ett
fysiskt heldagsmöte. Det initiala arbetet har präglats av att fortsätta arbetet som pågick i de
ursprungliga föreningarna. Bland projekten bör den pågående utredningen om
`Blodhandboken´ nämnas samt ett nationellt projekt `Referensgrupp för multidisciplinära
laboratoriesvar´. Under året har ansvaret för arbetsgruppen ”Blodverksamhet i Sverige”
överförts till SweBA. Det pågår även ett arbete att hitta fungerande och effektiva arbetsformer
för framtiden med föreningens uppdrag i fokus.
Remisser
Styrelsen har varit remissinstans för ett flertal remisser så som `Framtidens biobanker´
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(pågående) och `Cellular RNA – Isolated circulating cell free DNA from plasma´.
Utbildningsutskottet (UU) har behandlat och svarat på förfrågan från Sveriges läkarförbund
om synpunkter på Socialstyrelsens Remiss om Bastjänstgöring för läkare.
Hemsida
Administreras av Mohammad Abedi (Örebro). http://www.kitm.se/
SWEDAC
Sektionen har medverkat i SWEDACs bedömargrupp för Klinisk Immunologi och
Transfusionsmedicin genom Åsa Johansson och Kerstin Elvin.
Egualis Klinisk immunologi
Olof Hultgren har varit ordförande i Equalis expertgrupp för Klinisk Immunologi. I
expertgruppen ingår även Charlotte Dahle, Kerstin Elvin, Åsa Johansson, Martina Larsson
och Helena Storfors.
Gruppen arrangerade tillsammans med Equalis ett användarmöte i Klinisk immunologi i
Stockholm 12 - 13 april, som var välbesökt och uppskattat av deltagande immunologiintresserad labpersonal från Sveriges alla hörn. Några ämnen som förelästes och diskuterades
var läkemedelsmonitorering vid IBD, endokrina autoimmuna sjukdomar,
komplementanalyser, ANCA associerade vaskuliter, IF-ANA mm.
Equalis Transfusionsmedicin
Jan-Olof Hildén har varit ordförande för EQUALIS expertgrupp för transfusionsmedicin som
består av Gunilla Gryfelt, Folke Knutson, Pernilla Lindvall. Christina Lundell, Magnus
Nordström och Sandra Pettersson.
Svenska läkarsällskapet (SLS)
Torsten Eich representerade sektionen i SLS fullmäktige den 15 maj 2018. Vid detta
fullmäktigemöte har SLS godkänd stadgeändringar som möjliggjorde vi kunde gå ihop till
den nuvarande föreningen. SLS jobbar bl.a. med omstruktureringen av sällskapet för att skapa
en mer demokratisk miljö.
Sveriges läkarförbund (SLF)
Torsten Eich deltog i läkarförbundets specialitetsföreningarnas representantskapsmöte hösten
2017 och våren 2018. Första mötet hade fokus på utbildning, kunskapsstöd samt utredningen
`God och nära vård´. Vid andra mötet gavs information om hur SLF förbättrar och utvecklar
stöd och service till sina föreningar.
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SweBA
Sofia Nyström representerade föreningen i SweBA genom deltagande i tre fysiska möten och
mejlkonversationer.
Vidareutbildningsdagar:
•

Equalis användarmöte klinisk immunologi 12 -13 april 2018

•

Equalis användarmöte transfusionsmedicin 25 oktober 2017

•

SAG utbildningsdag 27 april 2018

Internationellt
Det europeiska EASI-mötet (European Autoimmunity Standardisation Initiativ) ägde rum i
Dresden 28 oktober 2017. Den svenska gruppen representerades av Catharina Eriksson och
Johan Rönnelid som var på mötet.
Årets EFI möte (European federation for Immunogenetics) ägde rum i Venedig 9 – 12 maj
2018 med motto: `Art and Science: the evolving picture of Immunogenetic´. Mötet gav en
uppdatering inom området för organ och stamcellstransplantation samt cellulära terapier.
Inget regionalt ISBT-möte 2018.
Sektionens arbetsgrupper
Fullständiga årsrapporter från sektionens arbetsgrupper publiceras tillsammans med
årsmötesprotokoll på föreningens hemsida.
Handboksgruppen
Handboksgruppens gruppledare har varit Bengt Ekermo, Folke Knutson, Rut Norda och
Agneta Wikman och samordnare har varit Birgitta Nilsson Sojka. Under året har ett
arbetsmöte à 2 dagar hållits samt telefonmöten.
•

Revision av följande handbokskapitel har genomförts:
Kap. 3
Blodgivning och tappningsrutiner
Kap. 8
Erytrocytantikroppsidentifiering
Kap. 13
Lagar, föreskrifter, EG-direktiv och rekommendationer
Kap. 15
Kvalitetssystem för Blodcentraler
Kap. 16
Hemovigilans
Kap. 17
Begrepp, definitioner och förkortningar i transfusionsmedicinsk
verksamhet
Inga ytterligare revisioner pågår.
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•
•

För kapitelansvar och aktuellt kapitelstatus, se bifogad sammanställning.
Nytt kapitelformat har provats på Kap. 8, Kap. 15 och Kap. 16. Kapitelformatet
behöver utvecklas ytterligare innan fler kapitel publiceras i det nya formatet.

Svensk aferesgrupp (SAG)
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. Den nationella utbildningsdagen genomfördes
180427 med cirka 40 deltagare. 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. SAG´s arbetsgrupp avseende
granulocytgivningar och granulocyttransfusioner har publicerat en konsensusartikel i
Läkartidningen (Berlin G, Cherif H, Knutson F, et al.)
Blodövervakning i Sverige (BIS)
Ingen rapport från BIS har ännu inkommit och är under utarbetning. Rapporten presenteras i
samband med årsmötet.

Utbildningsutskottet (UU)
Utbildningsutskottet (UU) har under året bestått av Kerstin Elvin, Stockholm (nationell
studierektor, sammankallande), Torsten Eich, Uppsala, Catharina Eriksson, Umeå, Olof
Hultgren, Örebro, Åsa Johansosn, Lund, Clas Malmeström, Göteborg, Sofia Nyström,
Linköping, Teng Wang, Stockholm (ST-läkare) och Dace Abele, Göteborg (ST-läkare).
Arbetet med ST-utbildning och fortbildning inom KITM har bedrivits genom 4 telefonmöten
och ett KITM-studierektorsmöte samt via mail även inkluderande Norska och Danska
specialistutbildningsansvariga
ST-Utbildningen
Kurser under året
ST-kurs biologiska läkemedel och cellterapier (i samband med Vårmötet), Göteborg
Diagnostiskt prov
Ett diagnostiskt prov 2017 har anordnats av Göteborg. För diagnostiska provet 2018 ansvarar
Linköping.
Inventering av ST-läkare VT april 2018
Totalt 31 underläkare varav 29 ST-läkare i KITM.
ST-studierektorsmöte
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Ett möte för ST-studierektorer KITM hålls 29 maj 2018 då uppdateringsarbete av checklistor
för KITM delmål samt planering för breddat kursutbud genom t.ex. Internetbaserade kurser
påbörjas.
Examination
ST-läkare som önskar genomgå specialistexamen kontaktar sammankallande i UU.

SPUR
Inspektörer för Klinisk Immunologi: Olof Hultgren, Lotta Dahle och Bo Nilsson
Inspektörer för Transfusionsmedicin: Agneta Seger-Mollén.
Transfusionsmedicin och Klinisk Immunologi: Ann-Sofie Liedberg och Åsa Johansson.
SPUR-inspektioner
SPUR-inspektioner av de sju utbildningskliniker som finns för Klinisk immunologi och
transfusionsmedicin har nu åter kommit igång efter många års uppehåll.
Hittills har Linköping inspekterats i november 2017 och Stockholm i april 2018.
Inspektion av Skåne kommer att ske i höst, datum är ännu ej fastställt. Enligt LIPUS finns
planering för Västerbotten år 2020. Linköping och Stockholm ST-utbildningar har under året
SPUR inspekterats.

Övrigt:
För styrelsen,

Torsten Eich, ordförande
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