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Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
 

Rapport från Arbetsgruppen för Hemovigilans vid årsmötet den 6 maj 2015 
 

BIS – Blodövervakning i Sverige 2014  
Arbetsgruppen utgörs av en läkare per regionblodcentral: Mohammad Abedi, Sofia Fränd-
berg, Jonas Nordberg, Miodrag Palfi, Maria Remes, Johanna Strindberg och Jan Säfwenberg. 
 
Möten: 5 februari, 27 februari tillsammans med representanter från IVO, 13 juni,  
19 september och 19 december, samtliga på Svenska Läkaresällskapet. 

 
Webbaserad rutin, www.hemovigilans.se, infördes 2008 och breddades under 2009 så att fler 
personer inom varje organisation kan ha behörighet att skriva och läsa. Detta gäller nu c:a 150 
personer - godkännandet ligger dock alltid hos BIS-ansvarig läkare inom respektive region.  
 
På Föreningens hemsida har den fjärde rapporten med rullande treårsperioder publicerats: 
Hemovigilans i Sverige 2011-2013. I redovisningen för 2013 har för avvikelser gällande 
Blodgruppssvar, Förenlighetsprövning och Reservation och utlämning ett påstående Kunde 

ha förhindrats av lagts till. BIS-ansvarig läkare kan välja ett eller flera av följande alternativ 
Blodcentralen, Kliniken, Blodcentralen och kliniken eller Ej angivet. 
 
Prognosen för 2014 är 461 rapporter vilket är det högsta antalet hittills och en ökning med 16 
st. jämfört med 2013 och 200 st. fler än under 2008. Det är ojämn fördelning mellan de olika 
regionerna. Högsta antalet rapporter från en region är 143 och lägsta 11. 
 
BIS får mycket fler rapporter än IVO, som gärna vill samordna rapporteringen med BIS.  
Arbetet med detta inleddes med att BIS-gruppens medlemmar genomlyste hur ett 
rapporteringssamarbete mellan lokalt avvikelsesystem, BIS och IVO skulle kunna tänkas 
fungera i respektive region. Arbetssätt och resurser varierar betydligt mellan regionerna. 
Rapportering till BIS-hemsidan skulle kunna bli en gemensam ingång – sedan kan rapporten 
gå både till BIS och IVO eller bara till endera. BIS-ansvarig läkares roll är enbart att 
godkänna att en rapport ska ingå i BIS. Inför ett mer konkret samarbete vill BIS-gruppens 
medlemmar, och ”informellt” även IVO, att BIS:s databas granskas av Datainspektionen. 
Begäran om detta skickad 2015. 
 
Arbetar med att försöka förbättra informationen i anmälningarna till BIS – ju bättre anmälan 
desto mer att lära av den. Efter kontakterna med IVO har under 2014 fritextens rubrik 
Beskrivning av händelsen kompletterats med två underrubriker: Analys av grundläggande 

orsaker och Vidtagna korrigerande åtgärder. 
 
Avvaktar med ytterligare rapportering till ISTARE (International Surveillance of 

Transfusion-Associated Reactions and Events), IHN:s internationella databas.  
 
Föreningen har vid ett styrelsemöte 2011 beviljat att arbetsgruppen för hemovigilans får 
utnyttja medel för närvaro vid möte med strikt inriktning mot hemovigilans. Beloppet avses 
täcka anmälningsavgift, resa och hotell. Utnyttjades för Miodrag Palfis närvaro vid IHN:s 
seminarium i Barcelona. 
   
Uppsala 2015-04-29  Jan Säfwenberg, ordförande 2002-2014 
 


