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Mötesanteckningar RAG Transfusionsmedicin 

Datum: 2020-06-10 

 

Möte via Skype. Närvarande Madelaine Andersson (RJL), Kim Hägerström (RKL) och 

Birgitta Clinchy (RÖ): 

-Avstämning inför sommar 

Blodlagersituation:  

RÖ har haft svårt att  hålla balans i princip hela våren pga ovanligt hög åtgång. Lite oro 

att inte hinna få upp lagret. RJL har gjort kraftsamling inför sommaren men svårt då 

blodbussen inte i ordinarie trafik. RKL rapporterar rätt OK nivå, glada för rekordmånga 

nya blodgivare som anmält sig. 

Personal/semesterläge: 

Trots Covid är personalläget gott med normal frånvaro. Samtliga blodcentraler har 

kunnat lägga ut 4 veckors semester men inga marginaler. Birgitta har vidarebefordrat 

kopia på RÖ:s läkarschema under juli, juli, augusti. Bättre bemanning än förra 

sommaren men skört vecka 30 och v. 32 då endast en specialist och en ST i tjänst att 

sköta transfusionsmedicinsk jour och support i Sydöstra. 

 

-Övriga punkter 

Blodgrupperingsutrustning: 

Diskussion fördes om hur vi kan genomföra gemensam upphandling. Stark önskan från 

alla parter. Vi har olika ålder på instrument och investeringsplanerna är inte synkade så 

vi behöver ett avtal där det går att avropa under ett antal år. Troligt scenario för nya 

instrument är 2021+2022 för RÖ, 2022 för RKL och 2024+2025 för RJL. 

Inköpsorganisationen i RÖ är hårt ansträngd och har pausat alla nya upphandlingar för 

tillfället. Madelaine har kontaktat inköpsavdelning i RJL och möjligt finns resurs där att 

leda en gemensam upphandling. Efter analys av vad våra respektive verksamheter har 

på agendan framöver bedömer vi att uppstart våren 2021 kan vara realistiskt. 

Även om detta kommunicerats på olika nivåer tidigare ska Birgitta göra en skrivelse 

ställd till samtliga inköpsavdelningar att verksamheternas önskemål är en gemensam 

upphandling.  

Vi diskuterade värdet av riskanalys inför instrumentbyten. För att kunna ställa krav på 

storlek och prestanda på instrument planerar RÖ en riskanalys som ett underlag för att 

kunna välja rätt nivå till Vrinnevisjukhuset i Norrköping.  
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Seroprevalensstudie 

RÖ och RKL har planering klar för att leverera resultat till Folkhälsomyndigheten från 

analys av SARS-CoV-2 antikroppar hos blodgivare under v.25-26. RJL mer oklart hur 

planeringen går. Kim skickar RKL:s informationsblad riktat till blodgivarna så att RÖ 

och RJL kan ta del av.  

 

Nya föreskrifter från SoS och LV på remiss 

Regionerna förväntas skicka in synpunkter på förslag på nya föreskrifter från 

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gällande blodverksamhet. Konstaterades att 

remissförfrågan från myndigheterna som ställts till respektive Region tagit en krokig 

väg till verksamheterna. Svarstiden har förlängts till 1 september. Vi arbetar med att 

samla in underlag från närmast berörda parter (Transfusionsmedicin och Klinisk 

Mikrobiologi) i respektive Region under sommaren. Birgitta samlar in så fort 

semestrarna är över för att vidarebefordra till Regionledningen.  

 

Regionmöte 

Det är Jönköpings tur att ordna årligt Regionmöte. Med rådande pandemi får vi skjuta 

på detta till våren 2021 och hoppas att det går att genomföra då. 

 

 

 

Anteckningar förda av Birgitta Clinchy 

 

 

 

 

 

 


