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Verksamhetsberättelse SAG hösten 2015 - våren 2016 
(ordförandeskap Örebro) 
 
151102 Arbetsgruppsmöte, Stockholm. Under mötet avhandlades bland annat: 

• Förberedelser för ett nytt stamcells- och aferesregister. 
• Information om LIPUS-kurs i aferes. 
• Interdisciplinär arbetsgrupp för nationella behandling/uppföljningsriktlinjer för 

fotoferesbehandling. 
• Beslut om att SAG ska ansöka om arbetsgruppsstatus inom SFTM 
• Genomgång av material till ny hemsida.  
• Förberedelser för den internationella aferesutbildningen.  
• Arbetsgrupp bildas för att förenkla/förbättra registrering i WAA. 
• Praktiska frågor: granulocytgivning, CMNC-programmet, antikoagulation, 

kalcium och access diskuteras. 
För detaljerad information v.g. se minnesanteckningarna 
 
151103-06 LIPUS-kurs aferes. Karolinska sjukhuset stod som värd och ett flertal av 
SAGs medlemmar som bidrog som föreläsare inom ett brett spann av 
aferesrelaterade ämnen. Kursen uppnådde fullt deltagarantal (25st), varav flertalet 
var ST-läkare inom KITM. Kursutvärderingarna innehåll idel lovord och var en mycket 
positiv läsning. 
 
1602 Flera av SAG medlemmar är medförfattare till “Adverse events in apheresis: An 
update of the WAA registry data” som publiceras i tidskriften Transfusion and 
Apheresis Science. Data från mer än 50 000 aferesbehandlingar visar på en 
biverkningsfrekvens på 5,7 %. Flera intressant data presenteras som kan ligga till 
grund för framtida prospektiva studier och/eller för fördjupade studier inom WAA-
registret.  
 
160218 Debatt i Läkartidningen om patientnytta och risker för givare vid 
granulocytgivning. SAG-gruppen skriver i ett gemensamt svar att man inte har dragit 
samma slutsatser som inläggsförfattaren utifrån existerande data, men att frågan är 
angelägen och en ny genomgång planeras. 
 
160418 Arbetsgruppsmöte, Örebro. Under mötet avhandlades bland annat: 

• Uppföljning granulocyttransfusionsdebatten. Interdisciplinär utredningsgrupp 
bildas. 

• Uppdatering av fotoferesriktlinjesgruppens arbete. 
• Uppdatering av stamcells- och aferesregistret. En upphandling är nära 

förestående. Initialt väntas Stockholm, Göteborg och Umeå gå med. 
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• Praktiska frågor: uppföljning granulocytgivare, terapeutisk leukaferes, 
plasmabyte inför stamcellsskörd pga. M-komponent. 

• Lund blir SAG-samordnare 2016-2017 . 
För detaljerad information v.g. se minnesanteckningarna 
 
160419. Utbildningsdag. Programmet innefattar bland annat: afereshistoria, 
högdosbehandling inför stamcellsskörd, neurologiska indikationer för 
stamcellstranstransplantation, cell- och immunoterapi och terapeutisk leukaferes. 
Deltagarna uppger att de är nöjda/mycket nöjda med kursen. Man tyckte att 
SAG/Örebro ordnat ett varierande och intressant program med duktiga föreläsare. 
Några tyckte att nivån var för avancerad och någon efterlyste föreläsning(ar) med 
tydligare sköterskeinriktning.  
 
160420–21 Internationell afereskurs i Örebro. Kursen byggde på ett internationellt 
koncept, som är framtaget i Holland och samtliga föreläsningar hölls på engelska 
(med både svensk och holländsk föreläsare). Kursen lockade 34 deltagare från både 
Sverige och Norge. Sjuksköterskor, läkare och en bioingenjör fanns representerade. 
Kursen berörde bland annat aferestekniker, anatomi, volymberäkningar och 
individuella patientöverväganden. Deltagarna upplevde kursen bra men utmanande 
(delvis pga. att den hölls på engelska). Flertalet kursdeltagare klarade det 
examinerande avslutningsprovet och erhöll ESFH/SAG-certifiering.  
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