
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 
 
Protokoll 
 
fört vid ordinarie årsmöte med Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika 
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin tisdagen den 26 maj 2009, Umeå folkets 
hus, Vasaplan Umeå. 

§1 
Årsmötet förklarades öppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen fastställdes.  
 
§2 
Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Bengt Ekermo.   
Ewa Lassén och Jan Konar utsågs till justeringspersoner. 
 
§3 
Styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska rapport för verksamhetsåret 1 
januari 2008 – 31 december 2008 avgavs. Föreningens kassabehållning per 2008-12-31 
uppgick till 60.753,07 kronor. Därutöver fonderade medel uppgick till 67.229,13 kronor. 
Årets underskott uppgår till 123.380,09. Detta förklaras av att pga tidsbrist har avgifter för 
Handboksprenumeration ej hunnit utdebiterats under verksamhetsåret. 
 
§4 
Revisionsberättelsen föredrogs av Nicholas Holthuis, varefter styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§5 
Val av styrelsemedlemmar. Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Birgitta 
Nilsson Sojka (sammankallande), Stella Larsson och Agneta Seger Mollén. 
 
Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2008-2009 (mandattidens utgång i parentes): 
 
Ordförande  Agneta Wikman (2010)   
Vice ordförande Lena Åberg  (2010)   
Sekreterare  Bengt Ekermo  (2012)   
Vice sekreterare / 
kassaförvaltare Folke Knutson  (2010)   
Ledamot  Ewa Lassén   (2010)   
Ledamot  Jannica Johannesson (2010)   
Suppleant  Jan Konar  (2010)       
Suppleant  Jonas Nordberg  (2010)   
 
§6 
Mandatperioder för tidigare valda revisorer och revisorssuppleant har ej utgått. 
 
§7 
Valberedningen kvarstår oförändrad enligt §5 det kommande året. 
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§8 
Årsavgift och handboksavgift fastställdes till oförändrade 100:- resp. 1000:- per år. Efter 
diskussion uppdrogs åt styrelsen att tillsammans med statistikgruppen ta fram ett nytt förslag 
för utdebitering av Handboksavgiften till blodverksamheten i Sverige. Det ansågs lämpligt att 
kostnaden debiteras via SweBA efter hur många helblodstappningar respektive organisation 
utför per år. Företagsmedlemmar debiteras 1000:-  per år som tidigare. 
 
 
§9 
Redovisning från föreningens arbetsgrupper: 

Handboksgruppen (ref Birgitta Nisson Sojka) 
Organisation och status för arbetet i gruppen beskrevs (bil. 1).  
 
Nationell kvalitetssäkring/Equalis (ref Jan-Olof Hildén/gm Bengt Ekermo) 
Årets sammansättning och aktiviteter redovisades (bil. 2).  

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 (ref Stella Larsson) 
Utskottets aktiviteter sammanfattades (bil. 5). Ett nytt gemensamt utbildningsutskott har 
bildats tillsammans med sektionen för Klinisk Immunologi. Johanna Strindberg berättade från 
ett möte arrangerat av Svenska Läkaresällskapet, mötet handlade om läkares vidareutbildning. 

Arbetsgruppen för hemovigilans (ref Jan Säfwenberg) 
Aktiviteterna under året sammanfattades (bil. 6). 
 
Nomenklaturgruppen (Jan-Olof Hildén/gm Bengt Ekermo) 
Gruppens arbete redovisades (bil. 7). 
 
§10 
Rut Norda avlade rapport från arbetet i Europarådets transfusionskommitté (se bilaga 8). 
 
§11 
Föreningens resestipendium på 40.000 kr för år 2009 har delats mellan Margareta Melin och 
och Monica Norlund, båda från Umeå. Årsmötet beslutade att avsätta 60.000 kr till ändamålet 
år 2010. Unilabs (f.d. Capios) resestipendium på 10.000 kr för år 2009 har tilldelats Ann-
Margreth Swärd-Nilsson (Lund). Beslutades att kassören vid behov tillåts förskottera 
pengarna till stipendiaten i väntan på att Unilabs utbetalat beloppet till Föreningens konto. 
 
§12 
Vid årets riksstämma i Stockholm arrangerar Föreningen symposiet ”Blodtransfusion: 
epidemiologi, nytta och säkerhet” tillsammans med Läkaresällskapets sektioner för 
Anestesiologi och Hematologi. Tidpunkt: torsdag 26/11 kl 10.30-12.00. Sessionen med fria 
föredrag planeras till fredag förmiddag 27/11. Abstractanmälan senast 2009-08-28 via 
Svenska Läkaresällskapets hemsida. 
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§13 
Kassören redogjorde för fördelarna med en gemensam svensk prislista vid försäljning av 
blodkomponenter mellan olika sjukhus. På 1990-talet fanns en sådan prislista för 
erytrocytenheter. Årsmötet uttalade sitt stöd för att få en sådan prislista till stånd. Rut Norda 
åtog sig att kontakta Sveriges Kommuner och Landsting för fortsatt diskussion. 
 
§14 
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
Umeå 2009-05-26 
 
 
 
 
Bengt Ekermo 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Ewa Lassén     Jan Konar 
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Svensk Förening för Transfusionsmedicin  
 
 
Redovisning av räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31 
 
Inkomster: 
Medlemsavgifter          7.266,50 
Unilabs resestipendium       10.000,00 
Handboksavgifter        20.000,00

Summa:               37.266,50 
 
Utgifter: 
Högmanföreläsare         13.590,94 
Resestipendier         60.000,00 
Unilabs resestipendium        10.000,00 
Reseräkningar         24.614,15 
Handboksmöten         34.536,00 
BIS                    10.762,50 
Porto mm            7.143,00 

Summa               160.646,59 

Årets förlust              123.380,09 
 

Postgirobalans    
Ingående saldo 2008-01-01       183.463,16 

Årets förlust                      123.380,09 

Handkassa                          670,00 
Utgående saldo 2008-12-31        60.753,07 

Banco Humanfond 

Ingående behållning 2008-01-01   120.817,72 

Utgående behållning 2008-12-31    67.229,13 
 
Uppsala 2009-05-25 
Folke Knutson 
Kassaförvaltare 
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Bilaga 1                                  HANDBOKEN    
Status 4 maj 2009 

 
Grupp I  Ledare: Olof Åkerblom  
 
Kap. 1.  Förord och historik 

Ansvarig: Gudrun Liedén, Olof Åkerblom.  
Version 3.1 (2002) finns på hemsidan.  
En uppdatering planeras ske våren ? 

 
Kap. 13.  Lagar och förordningar  

Ansvarig: Rut Norda, Olof Åkerblom.  
Version 3.0 (2008-04-29) finns på hemsidan.  

 Uppdatering på remiss till 22 juni 2009. 
 
Kap. 15.  Kvalitetssystem för blodcentraler 

Ansvarig: Lisbeth Messeter.  
Version 2.0 (2004) finns på hemsidan.    

 Uppdatering planeras ske 2009-2010. 
 
Kap. 16.  Hemovigilans  

Ansvarig: Jan Säfwenberg.  
Nyskrivet kapitel. Version 1.0 kommer maj 2009.  

 

 
Kap. 17.  Begrepp, definitioner och förkortningar i  

transfusionsmedicinsk verksamhet  
Ansvarig: Olof Åkerblom, Gudrun Liedén.  
Version 2.0 (2002) finns på hemsidan.  
Uppdatering planeras ske 2009-2010. 

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

Ansvarig: Bengt Ekermo och Per-Olof Forsberg 
Version 4.0 (2008-05-16) finns på hemsidan och  
www.geblod.nu (blodlänk Sverige). 
Mindre revision planeras ske hösten 2009.  

 
Kap. 3.  Tappningsrutiner  

Ansvarig: Ann-Margret Swärd, Nicholas Holthuis.  
Version 4.0 (2008-05-16) finns på hemsidan och  

 www.geblod.nu (blodlänk Sverige). 
 
Kap. 14.  Transfusionsöverförd smitta 

Ansvarig: Bengt Ekermo.  
Version 1.3 finns på hemsidan (2002).  
Ny version beräknas bli klar hösten 2009.  



Grupp III.  Ledare: Hans Gulliksson  
 
Kap. 4.  Blodkomponenter: Framställning och användning 

Ansvarig: Stella Larsson, Hans Gulliksson.  
Version 3.0 (2006-10-16) finns på hemsidan.  

 
Kap. 5.  Blodkomponenter, kvalitetskontroll 

Ansvarig: Hans Gulliksson, Stella Larsson.  
Version 3.1 (2006-10-16) 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.  

 Uppdatering på remiss till 29 maj 2009. 
 
Kap. 12.  System för identifikation och registrering  

Ansvarig: Stella Larsson. 
Version 1.0 (2007-04-04) finns på hemsidan. 

 Mindre revision planeras till hösten 2009. 
 
Kap. 18.  Aferesverksamhet  

Ansvarig: Folke Knutsson.  
Ska nyskrivas. Kommer på remiss hösten 2009.  

 
 
Grupp IV.  Ledare: Jan Säfwenberg  
 
Kap. 7.  Blodgruppering 

Ansvarig: Agneta Wikman, Jan-Olof Hildén.  
Version 2.1 (1997) finns på hemsidan.  
Ny version kommer på remiss före sommaren 2009.  

 
Kap. 8.  Antikroppsundersökning 

Ansvarig: Johanna Strindberg.  
Version 2.0 (2006-01-30) finns på hemsidan.  

 
Kap. 9.  Förenlighetsprövning 

Ansvarig: Jan Säfwenberg.  
Version 2.0 (2006-01-30) finns på hemsidan.  

 Mindre revision kommer sommaren 2009. 
 

Kap. 10.  Speciella undersökningar. Genomisk typning 
Ansvarig: Martin Olsson.  
Ska nyskrivas.  

 
Kap. 11.  Serologiska reagens och metoder 

Ansvarig: Jan-Olof Hildén, Agneta Wikman.  
Version 1.0 är från 1984 och ska nyskrivas.  
Ny version beräknas bli klart hösten 2009. 



Bilaga 2               Svensk Förening för 
Transfusionsmedicin 

 
 
 

Rapport från Arbetsgruppen för Nationell Kvalitetssäkring 
vid årsmötet 26 maj 2009 

 
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 2008, i enlighet med av Equalis uppgjord planering, genomfört 
nio utskick. Dessutom har två nya program startats. 
 
Sju av utskicken 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).  
 
Två av utskick avsåg komponentkontroller (ett av erytrocytenheter och ett av 
trombocytkoncentrat). 
 
Två provutskick har genomförts, dels avseende gradering av agglutination på fotografiska 
bilder av mikrokolonner, dels i samverkan med Equalis expertgrupp för hematologi ett utskick 
för låga Hb-värden. Båda provutskicken ledde till nyetablering av program som från 2009 
ingår i ordinarie utskicksverksamhet. 
 
Equalis distribuerar de blodgruppsserologiska 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 hos deltagarna 
om anledningen till uppkomna avvikelser. 
 
Gruppen har varit samlad hos Equalis 2 juni 2008 för uppföljning och planering av 
verksamheten inför 2009. 
  
Jan-Olof Hildén, Jan Säfwenberg, Hans Gulliksson och Marie Trinks har deltagit i Equalis 
expertgruppskollegium i Sigtuna två dagar i februari 2009.  
 
Equalis och gruppen har anordnat ett välbesökt användarmöte i Stockholm den 9 oktober 
2008. Inbjudna gästföreläsare var Soheir Beshava och Pär Johansson. Den förra talade över 
ämnet ”cellräknare och kvalitet”. Då Pär Johansson oväntat uteblev gjorde Nicolas Holthuis 



oförberett en kort resumé över användningen av ”pakettransfusioner”. Hans Gulliksson talade 
resten av tiden över ämnet ”Förvaringslösningar för blodkomponenter”. Jan-Olof Hildén 
talade om gradering av agglutination och introducerade ett uppskattat grupparbete samt 
redovisade resultatet av det provutskick av bilder för agglutinationsgradering som nyligen 
gjorts. På programmet fanns också fallbeskrivningar och information från Equalis.  
 
 
2009-05-19 
 
Jan-Olof Hildén 



Bilaga 3             Rapport från arbetsgruppen för statistik 2008 
 
Blodverksamheten i Sverige 2007: omfång, kvalitet och säkerhet publicerades i december 
2008. Insamlingen av data ur Pivotstatistiken, ProSang hade förberetts vid ett möte på 
Databyrån, och en handledning bifogades. Insamlingsperioden tog i stort 5 månader. 
Sammanställningen tog sedan 5 månader.  
 
Inlämning av uppgifter till Europarådets transfusionskommitté avseende år 2007 (via 
Socialdepartementet) genomfördes under augusti och september 2008. Vid kommitténs möte i 
Strasbourg, november 2008, presenterades den fortsatta strategin för insamlingen av 
uppgifter:  
• ett elektroniskt formulär kopplat till en databas 
• en uppdatering av ett antal tabeller och grafer 
• en trendanalys för de länder som rapporterat för > 3 år. 
Alla ombads granska sina inlämnade uppgifter. Uppgifterna från Sverige var felaktiga i ett 
avseende: antalet nyanmälda givare adderades till antalet som lämnat blod under året. Det 
medför fler inte helt korrekta uppgifter, eftersom antalet som lämnat blod under året sedan 
används för beräkningar av t.ex. serokonverterade per antal givare som lämnat blod under året 
osv. 
 
Inlämning av uppgifter till WHO Global Blood Safety Database, Blood Safety Indicators 
2007 (via Socialstyrelsen),  gjordes under december 2007. Flera uppgifter kunde inte lämnas: 
• anledningar till att givare inte fick lämna blod, t ex lågt Hb, andra medicinska orsaker, 

riskbeteende, resor samt totalt antal tillfällen där givare inte fick lämna blod 
• uppgifter om klinisk användning t ex antal sjukhus där transfusioner ges, antal 

transfunderade patienter, system för att övervaka transfusionssäkerhet och 
transfusionsreaktioner 

 
Inom EU/Europarådet har ytterligare en enkät (Donor management in Europe) besvarats. Det 
rör sig (förhoppningsvis) om en engångsenkät. Redovisning i åldersgrupper (5-årskohorter) 
för män och kvinnor önskades för flera uppgifter. Många frågor kunde inte besvaras.  
   
Insamlingen av uppgifter för 2008 har genomförts så att alla blodverksamheter lämnat 
uppgifter inom totalt tre månader, vilket är snabbare än vanligt. Nu pågår kontroll av data 
inför sammanställningen.  
 
Kartläggning av terapeutisk hemaferes i Sverige samlar för närvarande in data från 2008, 
dels via ett elektroniskt register, dels via insamlingsformulär. Ca hälften av de blodcentraler 
som bedriver terapeutisk hemaferes använder registret. Blodcentralerna står för det största 
antalet aferesbehandlingar i Sverige.  
  
Rut Norda  Mohammad Abedi Per-Olof Forsberg 
Sammankallande  
 
  
 
 
 



Bilaga 4   AKTUELL PREVALENS AV VIRUSSMITTA   
HOS BLODGIVARE I SVERIGE

2008 
  

Blodtappningar, 
% bekräftat pos. (n) 

 
576 656 donationer 

testade 

 
Vid nyanmälan eller  

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

 
44 643 personer testade 

 
Anti-HIV-1+2 

 
0,0003 

(2*) 
 

0.00020 (1987-2007) 
26/ 13 050 693 

 
0 

(0) 
 

0.0032 (1987-2007) 
(27/852 571) 

 
HBsAg 

 
0,0002 
(1**) 

 
0.025 
(11) 

 
 
Anti-HCV 

 
0 

(0) 

 
0,043 
(19) 

 
 
Anti-HTLV I/II 
 
 

 
- 

 
0,0022 
(1***) 

 
 Syfilis 
 
 

9 st (ett antal kan bero på 
byte till känsligare test, 

oklart hur många av 
tappningarna som testats)

 
0,018 

(8) 

 
Anti-HBc 
 

 
3 st (oklart hur många av 
tappningarna som testats)

 

 
0,23 
(101) 

 
*   Man f. -52, heterosexuell smitta i Thailand, troligen smittad efter föreg. tappning 
     Man f. -77, oklar smittväg, möjligen (?) heterosexuell smitta. Mottagare av plas- 
                       ma avled 4 dagar efter transfusion, mottagare av erc född -20, oklart     
                       om look-back utförts. 
**  Man f. -72, heterosexuell smitta i Sverige, troligen smittad efter föreg. tappning. 
*** Man f. -60, född/uppvuxen i Iran, kom till Sverige år 2000, anti-HTLV I 
 
 
 
2009-05-18,  BE/RJ SMI 

 



Redovisning från arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta. 
(2009-05-18 Fredrik Boström, Bengt Ekermo, Lena Grillner, Anders Widell) 
 
Prevalens smittmarkörer påvisade vid blodgivning och nyanmälan 2008 (v.g. se 
föregående sida). 
 
• NAT–testning av blodtappningar 

Svenska plasmafraktioneraren (Octapharma) har under senaste året (t.o.m. mars 
2009) ej hittat någon ny NAT positiv/serologi negativ tappning. Sedan teststart har 
4 HCV-RNA positiva/anti-HCV negativa och ingen för HIV eller HBV hittats. Man 
har grovt uppskattat totalt analyserat sammanlagt 3,9 milj donationer på HCV-
RNA och 2,9 milj på HIV-RNA och 1,9 miljoner på HBV-DNA.  
(personligt meddelande Margareta Ring, Octapharma 2009-04-07).  
  
Det i Danmark under 2007 inträffade fallet av transfusionsöverförd HIV-smitta 
finns nu publicerat: Harritshoj LH, Dickmeiss E, Hansen MB, Ullum H, Jorgensen 
LB, Gerstoft J. Transfusion. 2008 Sep;48(9):2026-8. Transfusion-transmitted 
human immunodeficiency virus infection by a Danish blood donor with a very low 
viral load in the preseroconversion window phase. Test av NAT vid varje 
blodtappning i Danmark för HIV, HCV och HBV är infört sedan 2009-01-02 
(enkelprov/ID(individual donor)-NAT). 
 
Införande av NAT-testning av blodtappningar i Sverige enligt dansk modell har 
uppskattats kosta 170 miljoner kronor per förhindrad virusöverföring. Omräknat till 
kostnad per vunnet QALY (quality adjusted life year) blir det 35 miljoner kronor. I 
nyligen framlagt förslag från Socialstyrelsen till reviderad föreskrift om 
blodverksamhet föreslås ej införande av NAT-testning vid blodtappningar. 

 
• Risk för pandemisk influensa 

I samband med utbrott av ´svininfluensa´ (A/H1N1) i Mexico våren 2009 har 
behovet av att ha en ´pandemi-plan´  för blodverksamheten aktualiserats. Detta 
för att så långt möjligt kunna upprätthålla försörjningen med blod- och 
blodkomponenter. Inom Europeiska Blodalliansen har en arbetsgrupp (EBA-
EPAG = European Blood Alliance Emergency Planning Action Group) arbetat 
med att stötta medlemsländerna att utarbeta egna planer. Länder med 
organisatoriskt decentraliserad tappningsverksamhet (inkl. Sverige) har ej deltagit 
så aktivt i arbetet. Skriftlig rapport från arbetsgruppen finns att tillgå via SweBA. 

 
• Chikungunya-virus 

2008-08-14 meddelades från Socialstyrelsen att smittspridning i Italien upphört. 
 
• West Nile Virus (WNV) 

Från Socialstyrelsen har under året som gått kommit rapporter om WNV-fall bland 
människor: 2008-09-08 Rumänien (Braila-distriktet), 2008-10-06 Italien (Bologna-
provinsen) och 2008-11-03 Ungern. 
Spridningen i Nordamerika beräknas fortsätta även under 2009, se: 
http://www.transfusionguidelines.org.uk/Index.aspx?Publication=DL&Section=12&
pageid=801  

http://www.transfusionguidelines.org.uk/Index.aspx?Publication=DL&Section=12&pageid=801
http://www.transfusionguidelines.org.uk/Index.aspx?Publication=DL&Section=12&pageid=801


Bilaga 5                  Svensk Förening för 
Transfusionsmedicin  

    
Utbildningsutskottets aktiviteter verksamhetsåret 2008-2009.  

Rapport vid årsmötet 26 maj 2009 
 
Utbildningsutskottet har under året bestått av Stella Larsson (interimsordf.) och Jonas 
Nordberg. Arbetet har skett via mail. 
 
Bildande av gemensamt utbildningsutskott Klin immunologi/Transfusionsmedicin (4 pers) 
april 2009: 
Klinisk immunologi: Johan Rönnelid, Uppsala och Lillemor Skattum, Lund 
Transfusionsmedicin: Stella Larsson, Stockholm och Barbro Persson (ST-läkare), Uppsala 
 
Kurser: 
IPULS: Kurs i terapeutisk hemaferes (målgrupp: ST-läkare, färdiga specialister) 10-13 mars 
2009 i Uppsala. Kursledare: Gösta Berlin, Linköping, Folke Knutsson, Uppsala och Clas-
Göran Axelsson, Örebro. 
Inga SK-kurser har anmälts för 2010. 
Prioriteringsordning för kurser: hemoterapi/immunhemoterapi, transplantationsimmunologi, 
blodgruppsserologi, terapeutisk hemaferes. 
 
Målbeskrivningsarbetet (ST): 
SOSFS 2008:17 Läkarnas specialiseringstjänstgöring publicerad 15 aug 2008. 
Den för klinisk immunologi och transfusionsmedicin gemensamma gruppen (ordförande 
Johan Rönnelid) som arbetat med målbeskrivningarna har planerat att fortsätta arbetet med 
delmål. Delmålens preciserade innehåll ska återfinnas i utbildningsboken. Ansvariga för varje 
delmål (12 st) är utsedda. 
Stella Larsson och Johan Rönnelid deltog i mötet ”Målbeskrivningar & Checklistor & 
rekommendationer” anordnat av Sv läkarförbund och Sv Läkaresällskapet 9 mars 2009. 
 
Möten: 
Johanna Strindberg deltog i mötet ”Läkares fortbildning” anordnat av Sv läkarförbund och  
Sv Läkaresällskapet 20 mars 2009. 
 
SPUR (Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet):  
SPUR-inspektörer har utsetts: 
Klinisk immunologi: Martin Olsson, Lund och Bo Nilsson, Uppsala 
Transfusionsmedicin: Johanna Strindberg, Stockholm och Nicholas Holthuis, Stockholm 
(samordnare) 
 
Remisser/Enkäter: 
Utbildningsutskottet har besvarat en remiss till Föreningen avseende reviderade SPUR-
riktlinjer (SPUR-stiftelsen och SPUREX) samt en enkät ang. läkares fortbildning. 
 
 
 
2009-05-25/Stella Larsson 



Bilaga 6                             Svensk Förening för  
                                       Transfusionsmedicin 
 
 
 
Rapport från Arbetsgruppen för Hemovigilans vid årsmötet 26 maj 2009 
 
BIS – Blodövervakning i Sverige 2008 
 
Arbetsgruppen utgörs av en läkare per regionblodcentral: 
Mohammad Abedi, Jan Konar, Ewa Lassén, Jonas Nordberg, Miodrag Palfi, Viveka Stiller 
och Jan Säfwenberg 
 
Möten, samtliga på Huddinge sjukhus: 
 19 mars 
 2 april  
 7 maj 
 1 oktober 
 12 november 
 
• På Föreningens hemsida har publicerats:  

Sammanställning Blodövervakning i Sverige 2004-2007  
Statistik för 2007 finns i Blodverksamheten i Sverige 2007: omfattning, kvalitet och 
säkerhet 

 
• Web-baserad hanteringsrutin har införts och använts av gruppens medlemmar. Kostnaden 

debiteras via Sweba 
 
• Blanketterna har genomgått smärre revisioner 
 
• Trögt att få in rapporterna även för 2008. Enstaka län lämnar inga uppgifter. En ökning av 

antalet anmälningar med över 50% jämfört med 2005  
 
• BIS är nu fullvärdig medlem av EHN, European Haemovigilance Network. Kostnaden  

debiteras via Sweba 
 
• Deltagit i studie från ISBT där arbetsgruppen för hemoviglans skickade ut 36 autentiska 

kanadensiska fall med transfusionsreaktioner. Telefonmöten innan BIS:s bedömningar 
skickades in 

 
• Nordisk hemovigilansgrupp: Utökat samarbete inom gruppen. Tre gemensamma postrar 

vid ISBT, XXXth International Congress, i Macao SAR, Kina:  
1. Hemovigilance in Nordic countries: Report of adverse transfusion events 2006 
2. Hemovigilance in Nordic countries: Report of near miss events in 2006 
3. Donor complications in the Nordic countries 2006 
 
Överenskommelse om att använda samma internationella kodverk, från EHN och ISBT. 
Tre abstrakt insända till ISBT:s kongress i Kairo 2009  

 
Uppsala 2009-05-06 
Jan Säfwenberg, ordförande 
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Nomenklaturgruppen verksamhetsåret 2008-2009.  

Rapport vid årsmötet 26 maj 2009 
 
Gruppen har under verksamhetsåret bestått av Agneta Wikman, Ulf Johnson och Jan-Olof 
Hildén (ordf.).  
 
Gruppen har under året haft två telefonmöten.  
 
Gunnar Nordin och Barbro Klinteberg har deltagit i gruppens möten.  
 
Av avgivna lägesrapporter från Stockholm, Skåne och Östergötland framgår att arbetet med 
införandet av NPU-koder inte heller under detta år gått framåt. Fokus har i stället legat på 
elektronisk svarsrapportering och återrapportering av transfusioner. 
 
NPÖ - nationell patientöversikt - är ett landstingsgemensamt projekt som går ut på att kunna 
titta in i varandras datajournaler. En pilot ska göras i Örebro. Vid hantering av kem.lab svar 
kommer NPU-koder att användas. Transfusionsmedicin är inte primärt med i pilotprojektet. 
 
Arbetet med att i SNOMED-koder integrera NPU- koder fortskrider.  
 
Ett projekt för att bilda en nationell databas för biobanker pågår. Chatarina Olivestedt och 
Josefina Dykes ingår i arbetet som representanter för klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin. 
 
2009-05-19 
 
Jan-Olof Hildén 
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Två möten hölls under 2008, båda i EDQMs högkvarter i Strasbourg. Under 2009 planeras ett 
höstmöte i Amsterdam.  
 
Efter förberedande arbete i transfusionskommittén utfärdade ministerrådet en resolution om 
urval av blodgivare, begränsningar med hänsyn till blodmottagares säkerhet och 
omhändertagande av ev. komplikationer hos blodgivare.  
 
 
Arbetsgruppen för Europarådets Guidelines (G-PUQA) fortsatte det ganska tunga arbetet med 
att omdana guiden till Standards med kommentarer. Inom denna grupp arbetar man också 
med insamlingen av statistik. Se rapport från Statistikgruppen med kommentarer till detta 
arbete.  
 
Tre andra arbetsgrupper finns:  
• Donor management 
• Proficiency testing program for transfusion medicine 
• Rare blood and rare donors 
 
Vid höstmötet rapporterades om föreberedelserna för ett nytt symposium om Optimal 
användning av blodkomponenter och blodprodukter; 1999 hölls ett sådant symposium i 
Wildbad Kreuth. Mötet planerades till april 2009, och uppsåtet är att få med kliniker i arbetet. 
Finansieringen och därmed mötets storlek var inte fastställd. Som förskott på 2009 års rapport 
kan meddelas att det blev ett stort möte med drygt 100 deltagare, varav hälften var kliniker. 
Från Sverige deltog tre delegater, undertecknad och två deltagare, nominerade av 
Läkaresällskapets sektion för hematologi (Jonas Wallvik) och sektion för anestesiologi och 
intensivvård (Jonas Åkeson).  
 
 
För alla publikationer hänvisas till den officiella hemsidan: www.edqm.eu
 
Rut Norda 
 

http://www.edqm.eu/
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