Minnesanteckningar vid SAG-möte 05 05 11 i Örebro
Närvarande:
Rut Norda
Gösta Berlin
Folke Knutsson
Clas Göran Axelsson
Möte hölls i anslutning till vårmötet i Transfusionsmedicin i Örebro 10-11 maj.
§ 1. Rut redovisade några sammanställningar från insamlad statistik:
• Indelning i kategorier enligt AABB/ASFA av svenska redovisade indikationer för
apheres. Vi diskuterade att svenska indikationer som ej är upptagna i det amerikanska
systemet bör särredovisas för att ge en mer jämförbar bild av ”svenska läget”. Vissa
indikationer anses ju helt accepterade i Sverige som ex.vis GvHd och fotopheres. Vi
var överens om att försöka registrera även det kliniska utfallet av våra behandlingar.
Uppgiften är svår och krävande. Som ett första försök kan någon eller några
indikationer väljas ut, ex.vis IBD.
• Vi gick igenom biverkningssiffrorna för PE och PBSC. Stora variationer såväl mellan
som inom centra. Vissa förklaringar är givna som ex.vis effekter av
substitutionsvätska. Man kan dock inte utesluta att olika centra har olika benägenheter
att rapportera biverkningar.
• Vi beslöt därför att försöka studera detta närmare genom att göra en riktad
undersökning av biverkningar vid PBSC. Förslaget är att be AFFE att åta sig denna
uppgift eftersom det är våra sköterskor som ”står närmast” den påverkade patienten
och således antas ha ett stort intresse att delta i ett sådant projekt. Förutom
Biverkningarna tror vi att patientens upplevelser av skörden kan vara värda att
analysera. Clas Göran kontaktar AFFE-styrelsen om detta. Om intresse finns kommer
SAG att ge ett skriftligt uppdrag. Som ”morot” kan SAG att stå för (en del) av
kostnaderna när resultatet blir presenterat vid något större möte.
§ 2. Rut skickar ut biverkningssiffrorna till resp enhet med lösen för den egna enheten med
begäran om kommentarer till de egna siffrorna.
§ 3. 2003-års statistik kommer att finnas som en preliminär version till höstens möte. Clas
Göran och Rut sammanställer.
§ 4. Vi diskuterade hur vi bäst får in uppgifter från behandlingen av IBD-patienter med ADA
och/eller Cellsorba kolonner/filter. Dessa behandlingar utförs ju i allt större utsträckning
utanför region/universitetssjukhusen. Gösta åtog sig att kontakta den nationella IBD-grupp
som gastroenterologerna har för att få deras samverkan vid insamlandet av såväl antalet
behandlingar, dess biverkningar som resultatet av behandlingarna.
Vi bedömer att det företagsstödda register som håller på att sammanställas i Malmö över
ADA-kolonn behandlingarna inte är förenligt med ett oberoende svenskt nationellt
kvalitetsregister över aferesbehandlingar.
§ 5. Nyheter från Sverige:
Folke rapporterade om en MITRA-studie av patienter med B-cells lymfom som görs
tillsammans med Lund. Iridium-märkt Mabhtera ges till patienterna varefter överskottet
filtreras i speciellt framtagna filter.

Clas Göran rapporterade om den nyligen genomförda valideringen av COM.TEC maskinen
samt om den påbörjade studien av perifer stamcellskörd vid perifer ischemi.
Rut meddelade att biverkningssiffror för -96, -97 och –98 nu finns i excelform
Näst möte kommer att hållas i Linköping, förslagsvis 26-27 oktober.
Vid datorn
Clas Göran

