
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 
 
 
Protokoll 
 
fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika 
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 18 april 2007, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge. 
  
§1 
Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes. 
 
§2 
Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Bengt Ekermo.  
Jan Konar och Johanna Strindberg utsågs till justeringspersoner. 
 
§3 
Styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska rapport för verksamhetsåret 1 
januari 2006 – 31 december 2006 avgavs. Föreningens kassabehållning per 2006-12-31 
uppgick till 167.990,44 kronor. Därutöver fonderade medel uppgick till 127.148,18 kronor.  
Handboksprenumeranter har ej fått räkning under 2006, men kommer istället att debiteras 
dubbel avgift för 2007. Revisionsberättelse förelåg ej från revisorerna men sades vara på 
gång. 
 
§4 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006-2007 under förutsättning att en 
undertecknad rapport från revisorerna är utan anmärkning. 
 
§5 
Val av styrelsemedlemmar. Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Birgitta 
Nilsson Sojka (sammankallande), Stella Larsson och Agneta Seger Mollén. 
 
Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2007-2008 (mandattidens utgång i parentes): 
 
Ordförande  Agneta Wikman           (2008) 
Vice ordförande Lena Åberg                   (2008) 
Sekreterare  Bengt Ekermo               (2008) 
Vice sekreterare / 
kassaförvaltare Folke Knutson              (2010) 
Ledamot  Ewa Lassén                  (2008) 
Ledamot  Jannica Johannesson    (2008) 
Suppleant  Jan Konar                     (2008) 
Suppleant  Agneta Shanwell          (2008) 
Mandattiderna har justerats utifrån vad som angavs i protokoll från styrelsemöte 1997-11-10. 
På begäran från valberedningen kommer år 1997 beslutade mandattider och –perioder att 
läggas ut på Föreningens hemsida. 
 
Som representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige valdes Johanna Strindberg med 
Folke Knutson som suppleant.  
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§6 
Val av revisorer: Nicholas Holthuis (omval, mandattid utgår 2010) och Miodrag Palfi (nyval 
för ytterligare en mandatperiod som utgår 2011), samt som revisorssuppleant Fredrik Boström 
(nyval för ytterligare en mandatperiod som utgår 2011). Uppdrogs åt styrelsen att särskilt 
bevaka att revisionen blir utförd och är klar i tid innan kommande årsmöten. 
 
§7 
Valberedningen kvarstår oförändrad enligt §5 det kommande året. 
 
§8 
Årsavgift och handboksavgift fastställdes till oförändrade 100:- resp. 1000:- per år. 
 
§9 
Redovisning från föreningens arbetsgrupper: 

 Handboksgruppen (ref Agneta Shanwell) 
Organisation och status för arbetet i gruppen beskrevs (bil. 1).  

 Nationell kvalitetssäkring/Equalis (ref Johanna Strindberg) 
Årets sammansättning och aktiviteter redovisades i korthet (bil. 2). Equalis 
planerar ett användarmöte i Stockholm 11 oktober 2007, då JP AuBuchon 
inbjudits att tala om patogeninaktivering och bakterieodling av blodkomponenter.  

Nationell statistik (ref Rut Norda) 
En rapport från arbetsgruppen sammanställd av Rut Norda lästes upp (bil.3). 

 Arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta (ref Bengt Ekermo) 
Verksamhetsårets redovisning framgår av bilaga sammanställd av gruppen (bil. 
4). 

 Utbildningsutskottet inkl.  utbildning av kliniska kemister (ref Stella Larsson och   
            Agneta Seger Mollén) 

Utskottets aktiviteter sammanfattades (bil. 5).  

Arbetsgruppen för hemovigilans/Blodvaksamhet i Sverige - BIS  (ref Jan Säfwenberg) 
Aktiviteterna under året sammanfattades (bil. 6). Sammanställning av BIS-
rapportering under 2004-2005 samt lärdomar man dragit utifrån denna finns 
nyligen publicerad på Föreningens hemsida. 

 
            Nomenklaturgruppen (Agneta Wikman) 

Gruppens arbete redovisades (bil. 7). 
 

§10 
Beslutades enligt förslag från styrelsen att ledare/sammankallande för Föreningens 
arbetsgrupper utses/bemyndigas av styrelsen för en period av tre år i taget. Mandatperioder 
för de olika arbetsgruppernas ledare bör överlappa. 
 
§11 
Föreningens resestipendium år 2007 har delats mellan Berit Ansmo (Blodcentralen Skåne) 
samt Annika Alderborn och Marie Trinks (båda Linköping) för deltagande i kongresser under 
året. Årsmötet beslutade att avsätta 60.000 kr till ändamålet år 2008.  
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§12 
Sekreteraren informerade om förberedelserna för årets Riksstämma i Stockholm den 28-
30/11. Årets tema är ”Hälsa, livsstil och miljö”. Föreningen planerar som vanligt en session 
med fria föredrag (fredag 30 november). Diskuterades att anordna sektionssymposium över 
aktuellt ämne, förslag om detta tas tacksamt emot av styrelsen. Läkaresällskapet vill i år 
tidigarelägga annonsering av riksstämmoprogrammet och har därför satt 15 juni som officiellt 
sista datum för registrering av abstract via deras hemsida. Sekreteraren utlovar dock dispens 
till mitten av augusti. Senast 20 augusti måste sektionens program vara klart och 
inrapporterat. 
 
§13 
Föreningen har tillfrågats om vi vill ansöka att få anordna ett kommande ISBT-möte i 
Sverige, senaste vi anordnades detta var 1964 i samband med att Föreningen bildades. 
Närmast till hands är att söka få anordna regionalt (europeiskt) ISBT-möte år 2011. 
Framfördes att detta kunde vara en utmaning, möjlighet att få ”komma på kartan” samt kan 
även betraktas som något av en ”plikt”. Nordiskt samarbete vore önskvärt, varför frågan bör 
tas upp på planerade nordiska mötet på Island i augusti. Styrelsen uppdrogs bereda frågan 
vidare. 
 
§14 
I september (13-14/9) kommer i Stockholm att anordnas en internationell konferens ”risks, 
threats and decision making” med utgångspunkt från NAT-testning av blodtappningar. 
SweBA:s ordförande Tommy Söderström ingår i organisationskommitten.  
 
§15 
En professor på universitetet i Linköping (tema Teknik och social förändring) har tillskrivit 
sekreteraren och frågat om hon kan få utnyttja Föreningens arkiv för forskning. Fokus är 
1980-talet och ansträngningarna att göra Sverige självförsörjande på plasmabaserade 
läkemedel, samt blodverksamhetens hantering av HIV-problematiken. Även tillgång till 
minnesanteckningar från möten med regionblodcentralernas samarbetsgrupp samt intervjuer 
med Föreningsmedlemmar som var med på den tiden kan bli aktuellt. Årsmötet tillstyrkte att 
materilaet kunde få lämnas ut för denna forskning.  
 
§16 
Mötet avslutades. 
 
 
Huddinge den 18 april 2007-04-18 
 
 
 
Bengt Ekermo 
 
        Justeras 
 
 
Jan Konar                   Johanna Strindberg 
 
 
 

 3(4) 



 
 
 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin  
 
Redovisning av räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31 
 
Inkomster: 
Medlemsavgifter         36.796,00 
Återbetalning resestipendium        1.500,00

Summa:        38.296,00 
 
Utgifter: 
Högmanföreläsare         3.300,00 
Resestipendier       40.000,00 

Reseräkningar       3.909,00 
Handboksmöten           980,00 
BIS                   9.349,00 
Porto blommor presenter till avgående styrelse, mm 11.227,00 

Summa        68.765,00 
 

Årets Förlust       30.469,00 
 

Postgirobalans    
Ingående saldo 2006-01-01     197.789,44 

Årets förlust       30.469,00 
Handkassa        670,00 
Utgående saldo 2006-12-31     167.990,44 
 

Banco Humanfond 

Ingående behållning 2006-01-01    106.006,64 
Utgående behållning 2006-12-31    127.148,18 
 
Uppsala 2007-04-17 
 
Folke Knutson 
Kassaförvaltare 
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HANDBOKEN status 17 april 2007          Bilaga 1 
 
 
Grupp I. Ledare Olof Åkerblom 
 
Kap. 1. Förord, Historik. 
  Ansvarig: Gudrun Lieden, Olof Åkerblom 
  Version 3.1 (2002) finns på hemsidan.  
  En uppdatering planeras ske under 2007 
 
Kap. 13. Lagar och förordningar 
  Ansvarig: Rut Norda 
  Version 2.2 (2004) finns på hemsidan.  
 En uppdatering planeras ske under 2007.  
 
Kap. 15. Kvalitetssystem för blodcentraler. 
     Ansvarig: QSBE-gruppen, ordf. Lisbeth           
        Messeter 
  Version 2.0 (2004) finns på hemsidan. 
  
Kap. 16. Hemovigilans 
    Ansvarig: Jan Säfwenberg 
   Nyskrivet kapitel, version 1.0 kommer våren      
    2007. 
 
Kap. 17. Begrepp, definitioner och förkortningar i    
               transfusionsmedicinsk verksamhet.   
               Ansvarig: Olof Åkerblom, Gudrun Lieden  
  Version 2.0 (2002) finns på hemsidan. 
  En uppdatering planeras ske under 2007. 

 
 

 
Grupp II. Ledare: Bengt Ekermo 
 
 
Kap. 2.  Urvalskriterier för blodgivare.  

Ansvarig: Bengt Ekermo,   
Version 3.3 finns på hemsidan (2005) 
En elektronisk version finns på www.geblod.nu  

  Ny version kommer snart! 
 
Kap. 3.  Tappningsrutiner.  

Ansvarig: Ann-Margret Swärd, Nicholas Holthuis 
Version 3.0 (2003) finns på hemsidan. 
 

Kap. 14. Transfusionsöverförd smitta. 
   Ansvarig: Bengt Ekermo 
   Version 1.3 finns på hemsidan (2002) 
   Ny version kommer hösten 2007. 
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Grupp III. Ledare: Hans Gulliksson 
 
 
Kap. 4. Blodkomponenter: Framställning och  användning.  

Ansvarig: Stella Larsson, Hans Gulliksson  
Version 3.0 (2006) finns på hemsidan. 
 

Kap. 5. Blodkomponenter, kvalitetskontroll. 
  Ansvarig: Hans Gulliksson, Stella Larsson 
  Version 3.1 (2006) finns på hemsidan 
 
Kap. 6. Förvaring, organisation av blodbank.  

Ansvarig: Ann-Margret Swärd och Nicholas  Holthuis 
Version 3.0 (2004-12-15) finns på hemsidan. 

 
Kap. 12. System för identifikation och registrering.  

 Ansvarig: Steen Thyme 
 Kapitlet är klart och kommer att läggas ut på      

     hemsidan under våren 2007. 
 
Kap. 18. Aferesverksamhet 
   Ansvarig: Folke Knutsson  
   Ska nyskrivas 
 
 
 
Grupp IV. Ledare: Jan Säfwenberg 
 
 
Kap. 7.  Blodgruppering. 
   Ansvarig: Agneta Wikman, Jan-Olof Hildén  

Version 2.1 (1997) finns på nätet. 
Ny version beräknas bli klart under vintern 2007/2008 

 
Kap. 8. Antikroppsundersökning.  
   Ansvarig: Johanna Strindberg 
   Version 2.0 (2006) finns på hemsidan.  
 
Kap. 9. Förenlighetsprövning.  
   Ansvarig: Jan Säfwenberg 
   Version 2.0 (2006) finns på hemsidan. 
 
Kap. 10. Speciella undersökningar. Genomisk typning. 

Ansvarig: Martin Olsson 
Ska nyskrivas.  

 
Kap. 11. Serologiska reagens och metoder.  

Ansvarig: Jan-Olof Hildén, Agneta Wikman 
Kapitlet, version 1.0, är från 1984 och ska  nyskrivas. Beräknas bli klart under 
vintern 2007/2008 
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Svensk Förening för        Bilaga 2 

Transfusionsmedicin 
 
 
 

Rapport från Arbetsgruppen för Nationell Kvalitetssäkring 
vid årsmötet 18 april 2007 

 
Arbetsgruppen har under året utgjorts av Hans Gulliksson, Jan Säfwenberg, Johanna 
Strindberg, Marie Trinks och Jan-Olof Hildén (ordf.).  
 
Arbetsgruppen är identisk med Equalis Expertgrupp för transfusionsmedicin.  
 
Gruppen har sedan årsmötet 2006 i enlighet med av Equalis uppgjord planering genomfört 
åtta utskick. Sju av dessa avsåg blodgruppsserologiska metoder (IAT graderingsövning, 
blodgruppering med DAT och blodgivarfenotypning, titrering av anti-D inkl. automatiserad 
kvantifiering av anti-D, akutgruppering och BAS-test, kvalificerad antikroppsutredning, 
fenotypning och blodgruppering med förenlighetsprövning och antikroppsidentifiering av 
singelantikroppar). Ett utskick avsåg komponentkontroll av trombocytkoncentrat. Equalis 
distribuerar de blodgruppsserologiska proven medan materialleverantören distribuerar 
komponentkontrollerna. 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. 
 
Gruppen har varit samlad hos Equalis 12 juni 2006 för uppföljning och planering av 
verksamheten inför 2007. 
  
Gruppens ordförande, Hans Gulliksson och Marie Trinks har deltagit i Equalis 
expertgruppskollegium på Högberga Gård två dagar i februari 2007.  
 
Equalis och gruppen har anordnat ett välbesökt användarmöte i Stockholm den 12 oktober 
2006. Gästföreläsare var Torsten Mossberg som talade om Blodsäkerhetslagen. Hans 
Gulliksson talade om Komponentkontroll och Handbok för Blodcentraler. På programmet 
fanns också fem fallbeskrivningar och information från Equalis.  
 
 
2007-04-12 
 
Jan-Olof Hildén 



Rapport från arbetsgruppen för statistik     Bilaga 3 
 

Blodverksamheten i Sverige 2005: omfattning, kvalitet och säkerhet 
 
Rapporten publicerades februari 2007. Insamlingen av verksamhetsstatistik gick planenligt, 
däremot gick insamlingen av hemovigilansdata och sammanställningen av rapporten tyvärr 
trögare.  
 
Kraven på data enligt de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen medförde att 
insamlingsformuläret för 2006reviderades inför insamling av data. Tranfusionsföreningens 
styrelse tillfrågades och inlämnade synpunkter beaktades. Följande nyheter kan nämnas: 
• Blodcentralsorganisationerna ombeds samordna rapporteringen; för att kunna upprätthålla 

adresslistan ombeds alla uppdatera adress-, telefon- och telefaxuppgifter till de ingående 
blodcentralerna.   

• Aktiva givare (aktiva under rapporteringsåret) samt registrerade givare (aktiva under 
senaste femårsperioden) redovisas avseende totalt, samt män och kvinnor 

• Antalet transfusioner, kasserade resp. utdaterade enheter rapporteras avseende frisläppta 
erytrocyt-, trombocyt- och plasmaenheter  

 
Datainsamling pågår. 
 

Kartläggningen av terapeutisk hemaferes i Sverige 2005 
 
Data samlades in för både 2004 och 2005, i rapporten redovisade detaljerade data för 2005. 
Regionala jämförelse gjordes avseende:  
• andel behandlingar på universitets- resp länssjukhus  
• antal patienter per 100 000 invånare  
• förekomst (ja/nej) av vissa indikationer 
Centerjämförelser gjordes avseende:   
• biverkningar vid olika terapuetiska aferestyper 
Trender analyserades och kommenterades. En poster som visade hur jämförelser avseende 
biverkningar vid plasmabyte kan användas i förbättringssyfte presenterades på 
Kvalitetsregisterdagarna 2006. Ansökan om registermedel för 2007 bifölls.  
 
Datainsamling för 2006 pågår, vi anmodar alla att ff. använda sig av det elektroniska registret 
– se länkar på Svensk Aferesgrupps hemsida. 
 

Förslag till utveckling 2007 
• Utveckling ev elektroniskt formulär 
• Standardisering av rapporternas utformning 
• Förbättrad trendanalys – förslagsvis genom att följa Europarådets arbete 
 
Medlemmar för 2007: Rut Norda (sammankallande), Olle Berséus, Mohammad Abedi  
 
Rut Norda Olle Berséus     Per-Olof Forsberg 



         AKTUELL PREVALENS AV VIRUSSMITTA  Bilaga 4 
HOS BLODGIVARE I SVERIGE

2006 
  

Blodtappningar, 
% bekräftat pos. (n) 

 
568 314 donationer 

testade 

 
Vid nyanmälan eller  

s.k. nygammal,  
% bekräftat pos. (n) 

 
39 214 personer testade 

 
Anti-HIV-1+2 

 
0,0002 

(1*) 
 

0.00021 (1987-2005) 
25/ 11 905 723 

 
0,0025 

(1*) 
 

0.0033 (1987-2005) 
(25/768 714) 

 
HBsAg 

 
0,0002 
(1**) 

 
0.043 
(17) 

 
 
Anti-HCV 

 
0,0005 
(3***) 

 
0,051 
(20) 

 
 
Anti-HTLV I/II 
 
 

 
- 

 
0,0051 
(2****) 

 
 Syfilis 
 
 

12 st (oklart hur många av 
tappningarna som testats), 

varav 9 st pga byte av 
sållningstest under året 

 
0,010 

(4) 

 
Anti-HBc 
 

 
15 st (oklart hur många av 
tappningarna som testats)

 

 
0,46 
(181) 

 
*   Man f. –70 (inregistrerad givare), haft sex med andra män, även sökt på STD-mott 
    Man (nyanmäld givare), sannolikt heterosexuell smittspridning (Thailand) 
 
** Man, fångad i tidigt skede innan symptomatiskt insjuknande i Hepatit B infektion 
 
*** En givare donerat blod i smittsam ”fönsterfas” för Hepatit C, en givare svagt   
     reaktiv i sållningstest/RIBA pos/HCV-RNA neg/tid. sållningstest –02 neg (annat   
     testfabrikat) 
 
**** Irakisk kvinna född –59, bott i Sverige sedan 1984, HTLV I 
      Iransk kvinna född –59, bott i Sverige sedan 1994, HTLV I       2007-05-10,  BE/RJ SMI 



 
Redovisning från arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta. 
(2007-10-16 Fredrik Boström, Bengt Ekermo, Lena Grillner, Anders Widell) 
 
 
Prevalens smittmarkörer påvisade vid blodgivning och nyanmälan 2006 (v.g. se 
föregående sida). 
 
 

• NAT–testning av blodtappningar 
Socialstyrelsens smittskyddsenhet har tillsatt en expertgrupp under ledning av 
Birgitta Lesko. Gruppens uppgift är att utreda frågan om NAT-testning av olika 
agens vid blodtappningar i Sverige. Första mötet hölls 21/3, arbetet ska vara klart 
under 2007. Medlem från Föreningens arbetsgrupp mot transfusionsöverförd  
smitta deltar i arbetet. 
Under 2006 har en givare donerat blod i smittsam fönsterfas för Hepatit C, vilket 
uppdagades genom att plasmaenheten levererades till plasmaköpare och 
testades positivt för HCV-RNA. Erytrocytenheten från tappningnen smittade 
mottagaren (nyförlöst kvinna). 
Svenska plasmafraktioneraren (Octapharma) har t.o.m. mars 2007 hittat 
ytterligare en HCV RNA positiv och samtidigt seronegativ donation (se 
föregående stycke) utöver tidigare rapporterade (sedan teststart 3 HCV och ingen 
för HIV). Man har grovt uppskattat analyserat sammanlagt 3,1 milj donationer på 
HCV-RNA och 2,1 milj på HIV-RNA (personligt meddelande Margareta Ring, 
Octapharma 2007-04-12). 
 
• Falskt reaktiva smittester på blodgivare 

     Tynell E  m.fl. Transfusion, 2007 Jan;47(1):80-9: False-reactive microbiologic      
     screening test results in Swedish blood donors-how big is the problem? A survey  
     among blood centers and deferred donors  

M.C. Moore, D.R. Howell & J.A.J. Barbara, Transfusion Medicine (Published on 
behalf of the British Blood Transfusion Society) February 2007 - Vol. 17 Issue 1 
Page 55-59: Donors whose blood reacts falsely positive in transfusion 
microbiology screening assays need not be lost to transfusion. 
 

 
 

 
 

 
 



Svensk Förening för        Bilaga 5 

Transfusionsmedicin    
  

Utbildningsutskottets aktiviteter verksamhetsåret 2006-2007.  
Rapport vid årsmötet 18 april 2007 

Utbildningsutskottet har under året bestått av Stella Larsson, Jonas Nordberg och 
Jan-Olof Hildén (ordf.). Utskottet har under året haft 5 st. telefonmöten.  
 
Kurser 
Linköping har 2007 genomfört en ”SK-likanden” IPULS-granskad kurs i blodgruppserologi. 
Utskottet har prioriterat och försökt få tillstånd en aferskurs inför 2008. IPULS har dock 
meddelat att ingen SK-kurs inom vårt område är anmäld för 2008.  
 
Utbildningsboken 
Arbetet med utbildningsboken har under verksamhetsåret fått stå tillbaka för arbetet med den 
nya, för klinisk immunologi och transfusionsmedicin gemensamma, målbeskrivningen. 
 
Målbeskrivningsarbetet 
Utskottets ordförande är anmäld som målbeskrivningsansvarig för den gemensamma 
målbeskrivningen. För transfusionsmedicin utförs arbetet av utskottet förstärkt med 
föreningens ordf. och sekr. För klinisk immunologi utförs arbetet av styrelsen. Respektive 
förenings arbetsgrupp har haft var sitt förberedande möte och träffades den 18 september i 
Stockholm för att initiera det gemensamma arbetet. Johan Rönnelid valdes till ordförande i 
gruppen som hittills haft sju möten. Den gemensamma specialiteten ska ha tolv medicinsk 
delmål. Primärt har ett arbete som ska lämnas till Socialstyrelsen för omarbetning till lagtext 
gjorts. Där definieras kompetensområdet, kompetenskraven och utbildningsstrukturen. De 
tolv medicinsk delmålen och tre delmål för vardera kommunikativ kompetens, ledarskaps-
kompetens och  kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete beskrivs generellt 
med  metod för lärande och uppföljning. Denna del av arbetet har remissbehandlats inom 
respektive förening och beräknas vara klart för inlämning inom några veckor. Delmålens 
preciserade innehåll ska återfinnas i utbildningsboken. En grupp ansvarig för varje delmål är 
utsedd.  Arbetet i de tolv grupperna pågår och ska fortsätta under året. 
 
Möten 
Utskottet har bevakat tre möten: I september ett möte för utbildningsansvariga och i december 
och i mars möten för målbeskrivningsansvariga. 
 
Kompetensportföljen 
Läkarförbundet och Läkaresällskapet har lanserat ”Kompetensportföljen”, ett elektroniskt 
arkiv för läkares utbildningar och meriter. Föreningens styrelse har uppdragit åt utskottet att 
delta i en provning före lanseringen. Två från utskottet fick möjlighet att delta.  
 
IPULS 
IPULS nye VD Kristian Borg önskar träffa föreningens styrelse eller andra representanter. 
Utskottet har ställt sig positiva till en träff 14 september, 2007 då ev. även styrelsen kan delta. 
 
2007-04-16 
 
Jan-Olof Hildén 



 
Utbildning av kliniska kemister 
 
 
Senaste SK-liknande kurs i transfusionsmedicin hölls år 2001, men ny veckolång kurs 
kommer att hållas i Linköping nästa vecka (v 17). Detta efter förfrågan från Svensk Förening 
för Klinisk Kemi och studierektor för ST-utbildningen inom klinisk kemi. Trots det har 
intresset för kursen hos de blivande specialisterna varit tämligen svalt. Efter ett andra upprop 
från studierektor kommer nu ca 11 deltagare till kursen. Kursen är granskad av IPULS. 
Finansiering sker via kursavgift. 
 
 
    Agneta Seger Mollén 
    070418 
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Rapport från Arbetsgruppen för Hemovigilans vid årsmötet 18 april 2007 
 
BIS – Blodövervakning i Sverige 2006 
 
Arbetsgruppen utgörs av en läkare per regionblodcentral: 
Mohammad Abedi (tillkommit), Per-Olof Forsberg (avgått), Jan Konar, Ewa Lassén, Jonas 
Nordberg, Catarina Olivestedt (avgått), Miodrag Palfi, Viveka Stiller (tillkommit), Jan 
Säfwenberg) 
 
Möten: 
 9 mars 
 3 maj 
 19 september 
 
• Statistik för 2005 finns i Blodverksamheten i Sverige 2005: omfattning, kvalitet och 

säkerhet 
 
• Sammanställning Blodövervakning i Sverige 2004-2005 finns på Föreningens hemsida 
 
• Kapitel 16 i Handboken: Hemovigilans har varit ute på remiss 
 
• Blanketterna har reviderats och förenklats 
 
• Web-baserad hanteringsrutin diskuteras och prototyp har demonstrerats 
 
• Trögt att få in uppgifterna för 2006. En ökning jmf med 2005. Dead line för 2006 var 31 

mars 2007. Inget dödsfall.  
 
• Ny lag, ny förordning och nya föreskrifter under året: 
 

Lag om blodsäkerhet gäller från 1 juli – SFS 2006:496 
Förordning om blodsäkerhet gäller från 1 juli – SFS 2006:497 
Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet – SOSFS 2006:17 
Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet – LVFS 2006:16 

 
• Bokat tid till januari 2007 för att diskutera samverkan med Socialstyrelsen 

(tillsynskansliet) 
 
• Nordisk hemovigilansgrupp: Möte i Porto (i sb med EHN-seminarium) 10 februari. Jan 

Säfwenberg deltog. 
 
 
 
Uppsala 2007-04-16 
Jan Säfwenberg, ordförande 



 
Svensk Förening för        Bilaga 7 

Transfusionsmedicin 
       

 
Nomenklaturgruppen verksamhetsåret 2006-2007.  

Rapport vid årsmötet 18 april 2007 
 
Gruppen har under verksamhetsåret bestått av Agneta Wikman, Kerstin Sondell, Ulf Johnson 
och Jan-Olof Hildén (ordf.).  
 
Gruppen har under året haft två telefonmöten.  
 
Gunnar Nordin, Barbro Klinteberg och Gunilla Gryfelt har deltagit i gruppens möten.  
 
Under året har arbetet med att lägga upp de svenska NPU-koderna för transfusionsmedicin 
slutförts. 
 
Diskussioner har förts om hur begreppet blodgruppering ska hanteras utifrån utgångspunkten 
att ABO och Rh här hålls samman. Om endera eller båda inte är bestämbar eller inte har 
utförts måste detta kunna registreras kongruent med bloddatasystemens funktion. Frågan 
aktualiserades av att datautskottets ”Jan”-grupp förordat att NPU-koder ska användas vi 
utbyte av patientinformation mellan bloddatasystem. 
 
Gunnar Nordin har fört frågan om NPU-kod för ej utförd laboration vidare internationellt. 
 
 
2007-04-18 
 
Jan-Olof Hildén 
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