
Årsmøte NFIT 2022 
Dato: 31.10.2022  

Sted: Oslo, Legens Hus, Hippokrates 

 

14.30-15.00: Registrering med noe å spise 

15.00-18.00: Årsmøtesaker 

1) Valg av ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Barbora Jacobsen 

Referent: Ida U Njerve 

2) Årsrapport  

Mona H Fenstad la fram årsberetning.   

Minnet på at alle helseregioner bør tenke på innspill på kandidater til nytt styre, spesialistkomite og 
transfusjonshåndboken før valg 2023. 

3) Budsjett og regnskap 

Bhamra og Barbora (kasserer) la fram budsjett og regnskap.  

Budsjettforslag som sendt ut i sakspapirene ble lagt fram, og vedtatt uendret i møtet. 

Orienteringssak: Fondet er i ferd med å legges ned (etter vedtak gjort i 2018). Egenkapital bygges opp 
i samme periode, til evt. sikkerhet ved fremtidige utgifter, for eksempel å arrangere internasjonale 
konferanser. Når fondet er oppbrukt, vil styret igjen dele ut midler fra ordinært budsjett.  

Innspill fra møtet: videre planer for egenkapital? Burde vi sette en øvre beløpsgrense, resten til 
utdeling? Aktuelt diskusjonspunkt neste årsmøte? Ingen vedtak om sistnevnte i dette årsmøtet.  

4) Utdelinger fra NFITs vitenskapelige fond  

Mona la fram årsregnskapet til fondet. Det ble ikke delt ut like mye som budsjettert pga få søknader.  

5) Transfusjonshåndboken – App 

Barbora orienterte. Sunnsoft blir leverandør. Legeforeningen kvalitetsfond dekker 
etableringskostnader, og årlige kostnader fordeles på fire universitetssykehus. Appen vil bli 
tilgjengelig for alle.  

Innholdet i appen: innspill kan sendes til komiteen. Det vil bli høring. 

Valgkomiteen oppfordres til å komme med innspill til komite for transfusjonshåndboka. 

Innspill: hvordan kan informasjon gis om endringer i appens innhold? Lise-Sofie deler erfaringer med 
dette i andre produkt levert av Sunnsoft (Blodbankappen). 

6) Obligatorisk etterutdanning overleger 

 -krav fra DnlF 

 -innstilling fra arbeidsgruppen (styret og spesialistkomiteen) 



Mona orienterte.  

Forslag til program for etterutdanning som sendt ut i sakspapirene ble vedtatt av årsmøtet.  

7) Orienteringssaker fra foreningens arbeidsgrupper  

a) Transfusjonsrådet 

Gunn orienterte. Et møte holdt siden 2020.  

Årsmøtet foreslår at blodbankene i Norge bør forenes om faglige retningslinjer til ulike spesielle 
problemstillinger inntil vi får ny forskrift. Fagmiljøene fortsetter å ha kontakt vedrørende dette.  

b) Spesialitetskomiteen  

Marte H orienterte. Tre av medlemmene skal i 2023 velges/renomineres til spesialitetskomiteen. 
Marte ønsker å fortsette som leder, Tine som varamedlem. Dette akklameres av Årsmøtet. 
Valgkomiteen spør Christian, evt. kommer med forslag til nytt medlem. 

Spesialitetskomiteen har laget en liste over relevante (valgfrie) kurs som kan brukes som 
læringsaktivitet for å oppnå læringsmål. Denne vil bli publisert på NFIT sin hjemmeside. Fortsatt 
uavklart hvordan/ om man kan få opprettet en «valgfri kurspakke» i den nye LIS-utdanningen, dette 
ligger utenfor spesialistkomiteen på RegUtMidt sitt bord.  

Ekstra informasjon fra Silje: Metodekurs vil bli arrangert vår-23.  

c) Finansieringsordningen  

Mona orienterte.  

d) Strategiplan 

Mona orienterte. Strategiplanen er lagt ut på hjemmesiden til NFIT.  

Årsmøtet vedtar at strategiplanen sendes til høring etter årsmøtet 2022. Styret ber nettansvarlig Elin 
sende den til alle medlemmer. 

e) NORPLASMA  

Lise Sofie orienterte.  

f) PBM/kloke valg  

Aurora orienterte. Aurora har blitt med i NATA-styret. Det arbeides for å arrangere et PBM-seminar 
vår 2023.  

PBM gruppen ønsker å opprette «Norsk forening for pasienttilpasset transfusjonspraksis», men 
trenger underskrifter.  

 g) ISBT, EBA, andre internasjonale fora 

Henning (EBA), Lise Sofie (ISBT), Barbora (ISBT) og Kristin (EBA) orienterte. 

 

8) Suppleringsvalg  

Valgkomiteens forslag ble vedtatt uendret av årsmøtet.  



Dybvik må endres til Jacobsen i innstillingen. 

 

9) Innmeldte saker 

Årsmøte 2023 blir avholdt 31.8.23 og årsmøtekonferansen 01.09.23 (torsdag og fredag) i 
Tromsø. 

 

19.30-22.00: Årsmøtemiddag (Nodee Barcode)  

  



 

Årskonferanse NFIT 2022 
Dato: 01.11.2022  

Sted: Oslo, Legens Hus  

 

09.00-09.30: Blodbankens organisering i Irland: Tor Hervig 

09.30-09.45: IVDR: status og veien videre; Mona H Fenstad 

09.45- 10.15: Ny allergiveileder: Ivo Nentwich 

10.15-11.15: Gruppemøter 

Gruppe 1: Flowcytometri (Ordstyrer: Mona Høysæter Fenstad) 

- AML / voksenhematologi. Nye kriterier fra ICC. Ressursbruk. Sensitivitet. 

- Oppdatering ALL-TOGHETHER, ny database; erfaringer. 

-Bruk av TCR1 som klonalitetsmarkør ved modne T-celle maligniteter 

Gruppe 2: Immunhematologi (Ordstyrer: Barbora Jacobsen)  

1. Utredning ved problemer med ABO typing: gjerne ta med deres prosedyrer så vi kan 
diskutere dette 

2. Titrering av anti-A/B: tester og grensene for lav/høy titer i forskjellige blodprodukter 
3. Tema til det Nordiske Blodbank møte som arrangeres sammen med ISBT 2023 

a. Bergen  - Hemanext One 
b. Bergen - tørket plasma  

 
Gruppe 3: Celleterapi og terapeutiske afereser (Ordstyrer: Ingvild Haudberg /Richard Olaussen) 

- Nye godkjenninger for CAR-T (UMF sier for relaps av DLBCL: Kymriah (Tisagenleucel) og - -
Yescarta(axicel ) , for myelomatose er det Ide-cel (Abecma) og cilta-cel (carvykti). Behov for 
leukaferese som tilbud ved flere sykehus? 

Gruppe 4: Immunologi/autoimmunitet, Allergi (Ida Unhammer Njerve) 

 - Autoimmune leversykdommer og cøliaki (erfaringer med laboratorieprøver i utredning og 
oppfølging av disse diagnosene ved de ulike sykehus). 

11.15-12.00- Fremlegging av gruppenes arbeid i plenum 

12.00-13.00: Lunsj 

13.00-13.45: Influensa/COVID -vaksiner: Gunnveig Grødeland 

13.45-14.30: NokBlod, beredskap m Kalde/frosne plater: Torunn Apelseth 

14.30-15.00: Felles diskusjon, innspill til neste årsmøte og avslutning 
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