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1 Innledning  
Strategiplanen beskriver satsingsområdene for det fagmedisinske arbeidet til Norsk forening for 
immunologi og transfusjonsmedisin (NFIT). Den skal være grunnlagsdokumentet for styrets arbeid og 
gir føringer for hvilke oppgaver som skal prioriteres og hva medlemmene ønsker at styret skal 
arbeide med. Planen gjelder fra 202X -202X.  Det er første gang NFIT etablerer en strategiplan slik at 
det i denne planen vil være en del momenter knyttet til å kartlegge status for å etablere en strategi. 
NFIT ser på arbeidet med strategiplanen som et langsiktig prosjekt der den vil bli revidert jevnlig i 
tråd med innspill. Planen har vært på intern høring i styret, senere til høring hos medlemmene og 
avdelingsledere ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved landets sykehus. 
Strategiplanen vil bli presentert og debattert i forbindelse med årsmøtet og vil i en mer moden form 
bli vedtatt i styret. 

NFIT er en liten forening med stort faglig engasjement. Vi er med på å sikre et høyspesialisert 
helsetibud for befolkningen ved å dekke en rekke spissede funksjoner innen immunologi, celleterapi, 
immunhematologi og transfusjonsmedisin. Strategiplanen er en del av det kontinuerlige faglige 
forbedringarbeidet som våre medlemmer bidrar med. 

Mona Høysæter Fenstad (leder NFIT)   

2 Sammendrag og hovedpunkter 
 
Anbefalte hovedarbeidsområder for styret. Skrives inn til slutt.  
 

3 Formål Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin 
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål: 
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● Fremme den praktiske og vitenskapelige utvikling innen immunologi, celleterapi og 
transfusjonsmedisin. 

● Ivareta medlemmenes faglige og vitenskapelige interesse. 

● Fremme medlemmenes mulighet til lederskap ved de relevante avdelinger. 

4 Historikk 
Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin, som er en spesialforening i Den norske 
Legeforening, har en lang forhistorie. Fram til etter 2. verdenskrig var både immunologi og 
transfusjonsmedisin svakt utviklet i Norge. Immunologi dreide seg om utførelse av et fåtall klinisk 
anvendbare tester, mens transfusjonsmedisin handlet om å skaffe blodgivere fra blodgiverkorps når 
det en sjelden gang ble rekvirert transfusjon, samt enkel blodtypeserologi. Det ble bare transfundert 
fullblod. Blodbanker ble opprettet gradvis over hele landet fra slutten av 1948. De første 
blodbankoverlegene fikk sin utdanning ved Serodiagnostisk, senere Immunologisk avdeling, ved 
Statens Institutt for Folkehelse (SIFF), i samarbeid med Norges Røde Kors Blodsenter. 

På tross av slektskapet mellom blodtypeserologi og immunologi, var det liten kontakt mellom 
fagmiljøene. Immunologi var mest et ekspanderende forskningsfelt, mens immunhematologi dreide 
seg om blodbankdrift og blodtyping ved det enkelte sykehuset. Det ble dannet to medisinske 
spesialforeninger – Norsk forening for immunologi og Norsk forening for immunhematologi*. I 1973 
slo de seg sammen og dannet Norsk forening for immunologi og immunhematologi.  Samtidig ble 
spesialiteten Immunologi og immunhematologi opprettet. 

Fra omkring 1970 begynte en nærmest eksplosiv utvikling av immunologien. Det kom sterke fag- og 
forskningsmiljøer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Blodforbruket økte også sterkt, dels som 
følge av store teknisk-kirurgiske fremskritt og dels fordi det skulle skaffes plasma til fremstilling av 
kryopresipitat (F VIII) til behandling av hemofili A-pasienter og F IX til hemofili B-pasienter.  

HIV-/AIDS-krisen fra ca. 1981 tvang fram et landsomfattende samarbeid mellom blodbankene for å 
skaffe sikrest mulige plasmaderivater til bløderbehandling. Blodbanksjefene ved Røde Kors 
Blodsenter, Ullevål sykehus, Haukeland sykehus, Regionsykehuset i Trondheim og Regionsykehuset i 
Tromsø, samt sjefen for Immunologisk avdeling ved SIFF, dannet i 1983 Blodbankrådet. Dette hadde 
stor innflytelse gjennom den følgende 10-årsperioden. Samtidig økte også den transfusjonsrelevante 
forskningen. NFIT ble et felles vitenskapelig forum for de to grenene av spesialiteten.  

Siden NFIT var – og er – en spesialforening under legeforeningen, kunne bare leger være ordinære 
medlemmer. Andre fagpersoner kunne tas opp som assosierte medlemmer. Denne ordningen 
fungerte ikke godt, og derfor ble Norsk Selskap for immunologi (NSI) opprettet i 1982. Medlemmene 
i NFIT ble kollektivt innmeldt i NSI – en ordning som varte frem til 2014. 

NSI markerte seg raskt som en forening med sterk faglig profil og omfattende møtevirksomhet. Dette 
har nok påvirket aktiviteten til NFIT – mange NFIT-medlemmer var svært aktive i NSI – og fikk dermed 
dekket sitt behov for faglig oppdatering. NFIT fortsatte også sin faglig-vitenskapelige aktivitet 
gjennom kurs og møter, og ikke minst ved å arrangere ISBTs internasjonale kongress i Oslo i 1998. 
Frem til 2009 hadde NFIT et immunologi-fagråd bestående av avdelingsoverlegene ved 
universitetslaboratoriene innen immunologisk diagnostikk.  
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Etter flere års overveielse vedtok foreningen i 1987 å skifte navn til Norsk forening for immunologi og 
transfusjonsmedisin. Spesialiteten skiftet samtidig navn til Immunologi og transfusjonsmedisin. 
Navnskiftet tvang seg fram først og fremst fordi blodbankdrift og transfusjonsmedisin nå var langt 
mer enn bare blodtyping og rekruttering av blodgivere. Komponentterapi ble en selvfølge utover i 
80-årene, faget ble mer klinisk relevant, og industriell plasmafraksjonering var administrativt 
krevende og inspirerte til landsomfattende samarbeid. Samtidig økte bruken av immunologiske 
tester sterkt, og vevstyping ble en ny og klinisk svært viktig aktivitet.  

NFIT var en viktig fagpolitisk organisasjon. Det var lenge full enighet om de fleste store saker, som at 
man på ved begynnelsen av 1990-tallet helhjertet støttet opp under en sykehusplan som støttet 
ansettelse av spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin ved alle sentralsykehus. Etter den 
tidens planer skulle alle 19 fylkene ha et slikt sykehus, noe som aldri helt ble gjennomført. 

Dermed ble det ikke til det som var drømmen for mange: Immunologer og transfusjonsmedisinere 
spredt utover hele landet. Da helseforetaksreformen kom, ble det opp til hvert enkelt foretak å 
bestemme hvilke stillinger man skulle besette. Blant NFITs medlemmer var nå flertallet mot å spre 
faget; de mente at bare større fagmiljøer kunne sikre fagets fremtid.  

Et alternativ som kunne gi større fagmiljøer flere steder – var at laboratoriefagene slo seg sammen 
etter tilsvarende modell fra andre fag: Hovedspesialitet i laboratoriemedisin og grenspesialisering i 
fag som immunologi og transfusjonsmedisin. Dette var en tanke mange i legeforeningen likte – 
”småfagene” har aldri hatt høy status der.  Tanken vakte også interesse blant spesialister i klinisk 
kjemi (nå: medisinsk biokjemi), som pekte på at blodbankene var organisert under 
sentrallaboratoriene på flertallet av norske sykehus. Få NFIT-medlemmer støttet forslaget, og ideen 
forsvant etter hvert fra sakskartet.  

Immunologi og transfusjonsmedisin har siden 1990 fått en ny faglig nabo: Celleterapi. Flere av NFITs 
medlemmer – inkludert styret – ønsket at vårt fagfelt skulle vise at dette faget hørte til oss – og 
dermed ble det foreslått at celleterapi skulle inkluderes i foreningens navn. Dette ble begrunnet både 
faglig og organisatorisk, det var flere steder strid om hvem (hvilken spesialitet) som skulle lede 
fagfeltet. På tross av styrets positive innstilling, falt forslaget om navneendring med ganske solid 
flertall på årsmøtet i 2009.  

Etter den tid har det vært fredeligere tider i NFIT, inntil diskusjonen om fagets fremtid igjen har fått 
frem skillelinjer vi kjenner fra vår forenings historie: Ved hvilke sykehus trengs spesialister i 
immunologi og transfusjonsmedisin – og hva er arbeidsoppgavene våre? Derfor er strategiarbeidet 
ekstra viktig: Gjennom godt og grundig arbeid kan vi stå sammen mot nye mål, slik at faget bevares i 
en tid der endring og omorganisering er moteord. Vi må likevel ikke glemme at også fortiden har ført 
til omfattende forandring: Selvstyrte avdelingsoverleger er erstattet av fagnøytrale direktører og 
flotte avdelinger har blitt seksjoner i laboratorieklinikker. Vi skal møte nye arbeidsoppgaver som 
avles av medisinske fremskritt med robuste og kompetente fagfolk. Samtidig skal vi ha med oss 
historien, slik at vi evner å finne tilbake til det som har fungert bra når vi ser at utviklingen bærer galt 
av sted. Vi må kjempe for og tro på at godt faglig arbeid gir resultater! 

*En gang på 1960-tallet ble spesialiteten Immunhematologi opprettet, men jeg vet ikke om det ble 
opprettet spesialitet immunologi og i tilfelle når. 
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5 Diagnostikk 

5.1 Immunologi  
Immunologi er et ungt fag som er i rask fremgang og endring. Leger innen vårt fag må få anledning til 
å opprettholde og oppdatere sin kunnskap innen basal immunologi gjennom fordypning og 
internasjonale konferanser. Ulike former for immunterapi og biologisk behandling kommer nå inn for 
fullt i den kliniske hverdagen og for et stadig økende antall diagnoser. I kjølvannet dukker også opp 
behov for monitorering av denne behandlingen. Klinisk farmakologi har tradisjonelt gjort 
konsentrasjonsbestemmelser av medikamenter, mens monitorering av immunglobuliner og cytokiner 
hører hjemme ved immunologiske avdelinger. Her vil samarbeid på tvers av fagområdene være viktig 
for å etablere gode rutiner for monitorering av nye immunmodulerende medikamenter.  

Hva skal det arbeides for 

• Vurdere behovet for og ta i bruk nyttige tester innen immunologisk diagnostikk. 
• Etablere relevante tester for monitorering av immunmodulerende behandlig. 
• Etablere gode fora for samarbeid mellom laboratoriespesialiteter som er involvert i 

monitorering av medikamentell immunmodulerende behandling. 
• Etablere gode samarbeidsfora for nasjonal kompetansedeling innen immunologisk 

diagnostikk. 

Fra Hristina Andreeva 20.03.20: 

• Gjennopprete og aktivisere på nytt det norske EASI (European Autoimmunity Standardisation 
Initiative) medlemskapet  for å garantere gode samarbeidsfora for internasjonal kompetanse 
deling  innen immunologisk diagnostikk av autoimmune sykdommer.  

• Ved hjelp av aktiv deltakesle  i EASI initiativer å sorge for sperdning av alle nyheter om 
forberdelse av immunolgiske laboratorier for akkreditering ifølge  EN / ISO 15189: 2012 (2) 
slik at kravne  implementeres  overalt på samme måten.  
 

5.2 Flowcytometri og hematologisk malignitet 
Flowcytometrisk undersøkelse med multiparametrisk immunfenotyping av hematologiske 
maligniteter gir en mer eksakt immunfenotype av cellene enn ordinær immunhistokjemi. Dette er 
viktig dersom man ønsker å påvise koekspresjon av markører på samme cellepopulasjon. Eksempler 
på dette er påvisning av restriksjon for immunglobulin lettkjede i B-celle neoplasier og påvisning av 
dyssynkront markøruttrykk ved akutte leukemier. Teknikken er også svært sensitiv når det gjelder å 
påvise små tumorpopulasjoner: flowcytometri gir nå en sensitivitet på linje med «next generation 
seqencing» med populasjoner ned til 1x10-5 - 1x10-6 for bestemmelse av «målbar restsykdom» 
(MRD). Videre har flowcytometri den fordelen – og utfordringen – at analysen gjøres på levende 
celler, som en hovedregel innen 24 timer. Dette gjør at man gir ut svar raskere enn for morfologiske 
og genetiske vurderinger. Det betyr også at analysene i stor grad bør utføres regionalt/desentralisert. 
Innen flowcytometri er det en stor grad av nordisk og europeisk standardisering gjennom 
samarbeidsgrupper som Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology (NOPHO), Nordic 
Myeloma Study Group (NMSG) og EuroFlow. Dette gjør det mulig å opprettholde en høy kvalitet selv 
med mindre pasientvolum og det gir sammenlignbare data til multinasjonale studier. Lokalt er det er 
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en stor fordel at den flowcytometrisk ansvarlige har mulighet til god dialog med kliniker og tilgang på 
morfologisk vurdering slik at man kan arbeide målrettet for å bestemme antistoffpanelet som skal 
brukes flowcytometrisk.  

Vi har de siste årene sett at bruken av flowcytometri i diagnostikk er blitt mer utstrakt. Der 
bestemmelse av MRD tidligere stort sett ble brukt i behandlingen av akutte leukemier hos barn, 
følges nå store sykdomsgrupper innen voksenhematologien, som ALL, AML, KLL og Myelomatose, i 
tillegg til lymfomer, i økende grad med MRD. Dette er et resultat av endring i internasjonale 
retningslinjer for responsevaluering, samt nye behandlingsmuligheter med persontilpasset 
behandling og økt inkludering i studier. Dette skaper utfordringer for de diagnostiske laboratoriene 
som har behov for å oppskalere både maskinpark, bioingeniør-og legekapasitet. 

Hva skal det arbeides for 

● Overvåke og estimere behovet for flowcytometriske undersøkelser. 
● Sørge for kompetanse på og tilgang til flowcytometriske undersøkelser ved 

universitetssykehus og områdesykehus i hele Norge. 
o Økt fokus på opplæring under spesialiseringsløp. 
o Tilby hospitering og nasjonal kompetansedeling gjennom arbeidsmøter. 
o Tilby tvillinglab-funksjon, særlig i ferier og perioder med lav bemanning. 

● Støtte forskning og utprøving av nye legemidler og behandlingsstrategier innen 
hematologiske maligniteter ved å tilby standardiserte MRD-undersøkelser. 

● Gjøre flowcytometriske undersøkelser synlige i nasjonale handlingsplaner og retningslinjer 
for behandling av hematologiske maligniteter. 

● Synliggjøre behov for økte ressurser innen diagnostikk som følge av mer persontilpasset 
behandling i helseforetakenes budsjetter og i nasjonale prioriteringsdokumenter. 

5.3 Allergologi 
Allergologi er en sentral del av vårt fag, men allergianalyser er ved enkelte sykehus av praktiske 
årsaker organisert under medisinsk biokjemi. Dette henger i noen grad sammen med at 
allergianalysene er høykapasitesanalyser. Allergikere er en stor (og økende) pasientgruppe, og antall 
analyser øker. I tillegg utvides analyserepertoaret. Tett kontakt med aktive forskningsmiljø innen 
allergologi er nøkkelen for å klare å holde oppe kunnskapsnivået innen fagfeltet.  

Det er de siste 10 år etablert egne RAAO (regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet) ved de 
ulike helseforetakene.  Sentrene er organisert som tverrdisiplinære medisinske kompetansesentre 
hvor vår spesialitet også er representert. Årlig arrangeres nettverksmøter med deltagere fra de fire 
RAAO-sentrene som er en god arena til kontakt med leger som jobber innen klinisk allergologi.  

Hva skal det arbeides for 

● Sikre at alle utdanningskandidater innen vår spesialitet får delta på kurset Grunnkurs i 
allergologi, og/eller ev. andre relevante kurs. 

●  Skaffe oversikt hvilke spesialiteter som gjør allergidiagnostikken ved de ulike sykehusene i 
Norge og etablere gode arenaer for kunnskapsdeling. 
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●  Hristina Andreeva 20.03.20: 
Sikre at utdanningskandidater innen vår spesialitet får mulighet for hospitering ved RAAO  
sentre og delta i de årlige nettverksmøter.  

 

5.4 Immunhematologi 
Immunhematologi omhandler undersøkelser som blodtyping av både pasienter og blodgivere, 
pretransfusjonsundersøkelseer og blodtypeserologi i svangerskapet. Standard metode for blodtyping 
er serologi. I de senere årene har også genotyping blitt brukt i større grad. Eksempelvis ved utredning 
der det er diskrepans ved serologisk blodtyping eller ved behov for utvidet blodtyping der reagenser 
for serologisk testing mangler. Utvikling av genetiske metoder gjør nå uttyping av blodgiverkorpset 
mulig til en overkommelig pris. Men det tar lengre tid å få resultatene og vi mangler integrasjon med 
IT-systemene for å overføre prøvesvaret til blodbanksystemet.  

Ved genotyping av pasienter vil man kunne gi bedre matching for erytrocytter til pasienter. Dermed 
kan man unngå immunsering hos pasienter som allerede har dannet antistoff og hos pasienter som 
får mange transfusjoner (sigcelleanemi, thalassemi, mfl.). Det er også av stor nytte å kunne gjøre 
akutt genotyping av pasienter ved antistoffutredninger eller ved behandling med monokolonale 
antistoff (for eksempel Daratumumab og andre biologiske legemidler). Genotyping vil gjøre det 
enklere å finne givere med sjeldne blodtyper og gi større muligheter for å skaffe blodprodukter til 
pasient med sjeldne eller multiple antistoff. På sikt vil HLA-typing og HPA-typing også kunne inngå i 
pakkene med genotyping av blodgivere.  

 

Vi må avklare om genotyping av blodgivere bør foregå i Norge eller om prøvene bør sendes til 
utlandet der slike analyser allerede tilbys. En stor ulempe med å velge billigste løsning, å sende til 
utlandet, er at vi da blir avhengig av kompetanse og fasiliteter utenlands. Det er heller ikke 
uproblematisk å sende prøver over landegrensene til genanalyser i forhold til datasikkerhet.  

5.4.1 IT-problemstillinger ved å ta i bruk genotyping 
It-systemene må utvikles for å kunne ta imot og presentere resultater av genetiske blodtypinger. 
Samsvar mellom og forskjellen på ulike typinger må komme tydelig fram og kunne kontrolleres 
enkelt. Online overføring av resultater er ønsket, dersom resultater skal registreres manuelt er der 
fare for feilregistreringer. Det er fortsatt uavklart hvordan man skal sende resultatene elektronisk 
over landegrensene. 

5.4.2 Andre momenter immunhematologi 
Det er behov for utvikling av kvaliteten på kommersielle testceller og screeningpanel, utvikling av 
automatiserte metoder og maskiner som kan overta metoder som fremdeles utføres manuelt. 
Samtidig er det veldig viktig at kunnskap om hvordan manuelle metoder utføres beholdes.  

Åpenhet for ny teknologi i immunhematologi– for eksempel Quotinet – Mosaiq 
Større bruk av flowcytometri i immunhematologi (Blodtypinger, flow-DAT) 

Hva skal det arbeides for 
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● Sikre økonomisk støtte til og etablere rutiner for genetisk blodtyping av blodgivere i Norge. 

● Sørge for at den nødvendige IT-infrastrukturen kommer på plass for å støtte rutiner knyttet 
til valg og utlevering av blod basert på genetisk blodtype. 

●  Sikre at vi reduserer sårbarheten ved strøm-og databrudd ved at manuelle rutiner 
oppretholdes og ivaretas som en del av kompetansen ved avdelingene. 

6 Behandling 

6.1 Transfusjonsmedisin 

6.1.1 Veileder for transfusjonsmedisin 
Veileder for transfusjonstjenesten i Norge utgitt av Helsedirektoratet har mål å bidra til god og 
enhetlig praksis innen transfusjonstjenesten. Veilederen er harmonisert med blodforskriften og er 
ment som et hjelpemiddel i det faglige arbeidet for å oppnå god kvalitet i transfusjonstjenesten. 
Målet med veilederen er at sammen med blodforskriften skal bidra til god og enhetlig praksis for 
transfusjonstjenesten i Norge. Anbefalingene baserer seg videre i stor grad på Europarådets  «Guide 
to the preparation, use and quality assutance of blood components» og WHOs publikasjon, 
«International Travel and Health». 

Veilederen oppdateres regelmessig, av fagfolk innen transfusjonsmedisin i samarbeid med andre 
spesialiteter som mikrobiologer og farmakologer, i henhold til ny faglig kunnskap på området, for å 
tilstrebe best mulig kvalitet innen transfusjonstjenesten.  

 

Hva skal det arbeides for 

● Sikre høyest mulig kvalitet på blodprodukter. 
● Sørge for at blodgivning er sikrere for både blodgiver og blodmottaker. 

 

6.1.2 Patient blood management  
Patient blood managment (PBM) er en evidensbasert multidisiplinær tilnærming til optimalisering av 
behandling av pasienter som vil ha behov for blodtransfusjon. Hovedmålene er å unngå å behandle 
anemi med blodtransfusjon, minimere blodtap og blødning under kirurgi og optimalisere egne 
fysiologiske reserver til pasienten, for å bedre pasientbehandling med riktig bruk av blodprodukter og 
alternativer til blodtransfusjon.  

Ved å bruke kunnskapsbasert transfusjonsbehandling, herunder sikring av alternativ behandling til 
blodtransfusjon for pasienter med anemi, kan man forvente en reduksjon av blodforbruket i Norge, 
som vil være gunstig for bla. sikre bærekraftig tilbud for blodgivning. 

NFIT etablerte 2013 en arbeidsgruppe for å fremme god transfusjonspraksis basert på PBM. 
Gruppens satsningsområder er: Pre- og posttransfusjons Hb, Pre-operativ Hb- nivå, optimalisering av 
pre-operativ koagulasjonsstatus og point-of-care monitorering av koagulasjonsstatus, kassasjon av 
blodkomponenter, og blodtransfusjon ved massive blødninger.  
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PBM arbeid involverer mange spesialiteter, slikt at fokuset bør ligge på å bygge gode faglige 
relasjoner til de kliniske avdelinger. PBM arbeid bør ha lokal forankring med spesialist innen 
immunologi og transfusjonsmedisin  ved større sykehus. Arbeidet bør fokusere mot 
helsemyndigheter og HF-ene for økt forståelse for foranking av PBM som system og krav til de 
kliniske avdelinger.  

Hva skal det arbeides for: 

● Øke fokus på riktig bruk av blodprodukter ved riktig indikasjon. 

● Øke kunnskap om alternativer til blodtransfusjon ved behandling av jernmangelanemi. 

● Øke kunnskap om potensielle bivirkninger ved blodtransfusjon. 

● Involvering av andre spesialiteter og tilbud om undervisning til klinikere. 

● Systematisk opplæring av LIS/spesialister i klinisk transfusjonsmedisin. 

● Systematisk innhenting av statistikk til PBM arbeid. 

● Økt kompetanse om blødningstilstander og analyserepertoar innen koagulasjonsvurdering. 

● Samarbeid lokalt og nasjonalt om hemostatisk rescusitering ved traumer og store blødninger. 
Vurdere bruk av fullblod i relevante situasjoner. Samle inn nasjonale data med pro og contra. 

● Nasjonalt pasientregister for pasienter med alloantistoffer? 

6.1.3 Hemovigilans 
Hemovigilans er et nasjonalt register som samler inn og behandler data fra alle landets blodbanker 
og transfusjonsenheter. Data som registreres er knyttet til alvorlige bivirkninger og alvorlige 
uønskede hendelser ved tapping, prosessering og transfusjon av blod både hos blodmottakere og 
blodgivere.  

Innsamling av data gir grunnlaget for overvåkning, kvalitetssikring, utvikling og styring av 
transfusjonstjenesten i Norge. Det norske systemet startet i 2003 som en frivillig meldeordning i regi 
av NFIT. Fra 2007 ble ordningen en offentlig pålagt oppgave (Blodforskriften) organisert under 
Helsedirektoratet.  

Hemovigilans gruppen består av fagpersoner i området transfusjonsmedisin i rollen som eksterne 
aktører, men der faglige argumenter ligger til grunn.  

Hva skal meldes  

● Alvorlige (dvs. fatale, livstruende, invalidiserende, medfører arbeidsudyktighet eller 
forårsaker forlenget sykehusopphold eller sykdomstilstand) transfusjonsreaksjoner hos 
pasienter. 

● Feil blod transfundert. 
● Alvorlige bivirkninger hos blodgiver. 
● Alvorlige uønskede hendelser som kan påvirke kvaliteten og sikkerhet ved blod og 

blodkomponenter. 
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Hva skal det arbeides for 

● Sikre at alle personer involvert i tapping, prosessering og transfusjon av blod har kompetanse 
å gjenkjenne alvorlig hendelse og melde dette inn i systemet. 

● Øke kvaliteten innen transfusjonstjenesten ved å bruke data samlet inn i systemet. 
● Øke kompetansen om mulige alvorlige hendelser innen transfusjonstjenesten. 

6.1.3.1 Hemovigliansgruppens innspill til NFITSs strategi 
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og 
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. Med styringssystem 
menes den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, 
gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og 
omsorgslovgivningen. Alle leger, uavhengig av om de har et lederansvar eller ikke, bør være aktive i 
forbedringsarbeidet. Arbeidet med hemovigilans skal være en del av avdelingens samlede innsats for 
å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

Hva skal det arbeides for: 

Leger bør bidra til at datagrunnlaget blir best mulig ved å 

·         Være kontaktperson for hemovigilans. 
·         Ved å kvalitetssikre hemovigilansmeldinger, gjerne i dialog med klinikere. 

Leger bør bidra til at hemovigilansmeldinger, hemovigilansrapporter og annen læringsinformasjon 
brukes til forbedring ved å 

·         Undervise om komplikasjoner og andre uønskede hendelser. 
·         Publisere resultater av eget kvalitetsforbedringsarbeid. 
·         Bidra aktivt til revisjon av Veileder for transfusjonsmedisin. 
·         Oppfordre til at bivirkninger og uønskede hendelser meldes. 
·         Delta i oppfølging av avviksmeldinger og om nødvendig i hendelsesanalyser. 

6.1.4 Blodgivere og rekruttering 
Hva skal det arbeides for: 

● Felles, systematisk blodgiverrekruttering med nasjonale opplegg og mulighet for lokale 
tilpasninger. Arbeid med å forplikte HF’ene til engasjement i blodgiverrekruttering.  

● Arbeide for et nasjonalt blodgiverregister og web-løsning for kontakt blodbank – blodgiver. 
Herunder mulighet for selvbetjening for blodgiver og kommunikasjonsmuligheter blodgiver – 
blodbank.  

● Blodgiverkort m. bilde og blodtype. Ev. mer tidssvarende id løsninger, fingeravtrykk? 

6.1.5 Blodkomponenter 

6.1.5.1 Plasma 
Hva skal det arbeides for: 

● Nasjonal forpliktelse til å jobbe mot selvforsyning. Jobbe mot involvering fra HF’ene med 
økonomisk kompensasjon så tilstrekkelig plasmatapping kan bli økonomisk nøytralt.    
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● Nasjonal datainnsamling omkring bruk av IVIG, for å dokumentere ev. overforbruk.  

6.1.5.2 Erytrocytter 
Hva skal det arbeides for: 

● Utvikle nye tilsetningsløsninger i stedet for SAGM.  

6.1.5.3 Trombocytter 
Hva skal det arbeides for: 

● Utvikle mulighet for bruk av frosne trombocytter og trombocytter oppbevart kjølig 

6.1.5.4 Fullblod 
Det pågår en nasjonal studie omkring bruk av fullblod, og resultater fra dette arbeidet vil legges til 
grunn for videre strategi på dette feltet. 

6.1.6 Transfusjonsmedisin barn 
 

 

6.2 Klinisk celleterapi og terapeutiske afereser 
Som fagfelt er celleterapi og terapeutiske afereser i pasientbehandling områder i rivende utvikling, 
hvor det foregår banebrytende (forsknings)aktivitet. Det er også et fagområde hvor 
kommersielle/private aktører i økende grad er på banen og tilbyr tjenester.  NFIT mener at dette er 
viktige fagområder hvor våre legespesialister skal være aktive fagpersoner og drive forskning, 
innovasjon og pasientbehandling. NFIT mener følgende bør være sentralt i det videre arbeidet innen 
fagfeltet klinisk celleterapi og terapeutiske afereser:  

- Celleterapi som fagfelt, inkludert produksjon av celleterapiprodukter, bør i større grad være 
forankret i og finansiert av offentlige helseforetak for å sikre tilgjengelig og kostnadseffektiv 
behandling. 
 

- Celleterapi-kompetanse må opprettholdes og videreutvikles innen det offentlige 
helsevesenet på en slik måte at alle aktuelle yrkesgrupper får tilstrekkelig kompetanse innen 
området. Ledere har et spesielt ansvar for å ivareta dette perspektivet. 
 

- Legene som gruppe forvalter den medisinsk-faglige kompetansen innen celleterapi, og slik 
behandling kan ikke forekomme uten at legene er involvert (dette punktet ivaretar legenes 
samfunnsmessig oppdrag innen fagfeltet og må konkretiseres bedre). 
 

- Av alle legeforeningenes spesialiteter, er det ingen andre som har en mer inngående og 
formalisert kompetanse på fagfeltet som det Immunologi og transfusjonsmedisin har, 
spesielt når det gjelder celleterapiprodukter og produksjonsforhold. De klinisk relaterte 
fagfeltene (bl.a. hematologi og onkologi) har god kompetanse på behandlingsaspektet, og 
dette må koordineres i et tett samarbeid. Lang erfaring ved bl.a. Rikshospitalet og Haukeland 
viser at slike samarbeidsforhold er fullt mulig å få til. 
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- Legenes rolle i fagfeltet gir også store muligheter for andre yrkesgrupper, og det er viktig at 
den videre utviklingen av faget ikke splittes opp i en ren teknisk produksjonsvirksomhet med 
liten forankring i den medisinskfaglige virksomheten. 
 

- Internasjonalt er det ulike tradisjoner for hvilke legespesialister som har hovedansvar for 
terapeutiske afereser. Også i Norge varierer det mellom ulike sykehus hvilke fagområder som 
har stått for utføring og er involvert i terapeutiske afereser. Da terapeutiske afereser utføres 
på ulike pasientgrupper ser vi det som en ulempe at dette fagområdet splittes mellom ulike 
spesialiteter, og at den enkelte spesialitet utfører terapeutiske afereser bare på sine 
pasienter. Dette fordi flere av prosedyrene utføres sjelden, slik at det er vanskelig å 
opparbeide seg nødvendig kompetanse og erfaring på feltet. Kunnskap blir da fragmentert og 
man får lite volumerfaring ved mindre sykehus. Vi ser det følgelig som en fordel at en 
legespesialitet har ansvar for hele den terapeutiske afersesvirksomeheten. En maskin (f.eks 
Spectra optia) kan brukes både til TPE, RBCX, WBCD, stamcellehøsting og ved høsting CMNC i 
forbindelse med ekstracorperal fotoferese. Terapeutiske afereser hører derfor naturlig inn 
under vårt fagfelt. Fra et økonomisk/ressursmessig perspektiv er det også hensiktsmessig å 
kunne benytte samme maskinpark til ulike prosedyrer.  
 

- Vi mener at spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin gjennom sin spesialistutdanning 
har både praktisk og teoretisk kunnskap om aferesemaskiner og rentromsarbeid, i tillegg til 
kunnskap om sykdommer som det er aktuelt å behandle med terapeutiske afereser. Vi har i 
tillegg inngående kompetanse innen transfusjonsmedisin, blodgivning og donorafereser og 
har derfor inngående kjennskap til transfusjonsmedisinske problemstillinger ved terapeutisk 
aferesebehandling. 
 

- Det er viktig at spesialistkandidater i immunologi og transfusjonsmedisin fortsatt får god 
kvalitet på opplæring, både teoretisk og praktisk, om terapeutiske afereser (terapeutisk 
plasmautskiftning/TPE, red blood cell exchange/RBCX, white blood cell depletion/WBCD, 
selektiv LDL aferese, stamcellehøsting, extracorporeal photopheresis/ECP osv).  
 

- Ved å vedlikeholde og bygge opp kompetanse innen fagområdet vil man på sikt kunne 
etablere transfusjonsmedisinske seksjoner/sentre hvor terapeutiske aferesebehandlinger 
utføres. Slik kan man også lettere legge til rette for å gjennomføre forskning innen dette 
fagfeltet, samt delta i internasjonale studier.  

7 Utdanning immunologi og transfusjonsmedisin 
 

7.1 Spesialistutdanning 
 

Bakgrunn: 
Siden 1987 har det vært utdannet spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin i Norge. Per i dag 
er det 65 spesialister i Norge. I perioden for strategiplanen mener NFIT behovet vil være økende 
basert på utviklingen av mer persontilpasset behandling. Dette inkluderer celleterapi, immunsvikt -
diagnose og monitorering, biologisk behandling – monitorering og legemiddelsikkerhet, PBM, 
allergologi og immunfenotyping. 
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Følgende sykehus er utdanningsinstitusjoner som kan tilby hele eller deler av 
spesialistgodkjenningen. 

Sykehus Antall LIS 

Universitetssykehuset i Tromsø  

St. Olavs hospital 3 

Haukeland univeristetssykehus 3 

Stavanger universitetssykehus  

Haugesund sykehus  

Ullevål sykehus  

Rikshospitalet  

  

 

Innføring av ny spesialistutdanning 2017 og 2019. 

Spesialistutdanningen av leger er i endring og en stor omlegging ble gjort i 2017 og 2019. 
Spesialistforskriften ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 8. desember 2016. Ny 
spesialistutdanning startet 1. mars 2017 for LIS1 og 1. mars 2019 for LIS2 og LIS3. LIS 1 er en 
obligatorisk felles plattform for alle leger som vil spesialisere seg i Norge. Den består av klinisk praksis 
i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. LIS 1 tilsvarer den tidligere turnustjenesten. I ny ordning er oppnådde læringsmål 
grunnlaget for spesialistgodkjenning. For kirurgiske og indremedisinske fag vil spesialistutdanningen 
bestå av LIS1, LIS2 og LIS3. For øvrige spesialiteter vil spesialistutdanningen bestå av LIS1 og LIS3.  

Læringsmålene fremgår av Spesialistforskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-
08-1482/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9  

Overgangsregler 
Lege i spesialisering (LIS) som har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen per 1. mars 2019, 
kan søke om spesialistgodkjenning etter gammel ordning. Øvrige LIS skal følge ny spesialitetsstruktur. 

Hovedlinjene i gammel og ny ordning er sammenfattet i tabell x 

Immunologi og 
transfusjonsmedisin 

Gammel ordning Ny ordning 

Tjenestetid 4 ½ års tjeneste ved avdeling i 
immunologi og transfusjonsmedisin. 

Ikke tidfestet 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9
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Vakt Deltakelse i transfusjonsmedisinsk 
vaktordning i 3 år. 

Beholder deltakelse i 
transfusjonsmedisinsk vaktordning i 3 år 
for å nå læringsmålet: 

ITR 094  

Ha god kunnskap om samt kunne håndtere 
akutte transfusjonsmedisinske 
problemstillinger. 

Kunnskapsnivå Oppfylle alle krav i målbeskrivelsen / 
sjekklisten. 

Oppfylle alle læringsmål. 

Alternativ tjeneste Inntil 1 år kan erstattes av: 

a) forskningstjeneste eller 

b) tjeneste i annen 
laboratoriespesialitet eller 

c) tjeneste i 
helseadministrativ/samfunnsmedisinsk 
legestilling eller i allmennmedisin. 

Aktuelt dersom en kan oppfylle 
læringsmål? 

Sidetjeneste 

 

½ års tjeneste ved relevant klinisk 
avdeling. 

½ sidetjeneste opprettholdt for å nå 
læringsmål: 

ITR-137 

Ha kunnskap om og erfaring med klinisk 
håndtering av pasienter i en relevant 
klinisk spesialitet. 

ITR-138 

Selvstendig kunne ta opp relevant 
anamnese og håndtere vanlige 
problemstillinger i en klinisk avdeling i 
relevant spesialitet. 

ITR-139 

Kunne foreta selvstendige kliniske 
avgjørelser og prioriteringer i daglig klinisk 
arbeid i en klinisk avdeling i relevant 
spesialitet. 

Kurs  Minst 200 timer totalt: 

1. Hemoterapi (20t) 

Ingen krav til varighet av kurs.  

Anbefalte kurs: 
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2. Transplantasjonsimmunologi 
(20t) 

3. Immunhematologi (20t) 
4. Metodekurs for 

laboratoriespesialiteter (45t) 
5. Valgfrie kurs (75t innen valgfrie 

kurs godkjent for spesialiteten) 
6. Administrasjon og ledelse (30t) 
7. Sakkyndighetsarbeid (3t) 

1. Hemoterapi kurs 
2. Transplantasjonsimmunologi kurs 
3. Immunhematologi/erytrocytt- og 

trombocyttimmunologi kurs 
4. Metodekurs for 

laboratoriespesialiteter  

Undervisning ? Forskriftsfestet krav til 70 timer 
internundervisning pr år. 

   

 

Fra Einar Kristoffersen 06.03.20: 
Spesialitetsrådet: Legeforeningens Spesialitetsråd skal belyse, drøfte og utveksle erfaringer med 
problemstillinger av betydning for legers videre- og etterutdanning. 

Rådet skal være Legeforeningens kontaktorgan og ha som formål 

• å bygge dialog mellom aktørene i legers videre- og etterutdanning 

• å bidra til nasjonalt harmonisert utdanning av høy kvalitet i tråd med internasjonale 
standarder. 

Spesialitetsrådet består av representanter for Legeforeningen, Helsedirektoratet, de regionale 
helseforetakenes regionale utdanningssentre, Kommunesektorens organisasjon,  Statens helsetilsyn, 
de medisinske fakulteter og Norsk pasientforening.  

Spesialitetsrådet er underlagt Fagstyret i Legeforeningen 

Spesialitetskomiteen: Legeforeningens spesialitetskomiteer utnevnes av Fagstyret i Legeforeningen 
etter forslag fra de aktuelle Fagmedisinske foreninger (e.g. NFIT). Spesialitetskomiteenes rolle er 
styrket i den nye utdanningsmodellen, blant annet ved at oppgavene er nedfelt i forskrifts form. 

Flere land har gått over til spesialistutdanning som er basert på læringsmål. Modellen som er valgt i 
Norge har mange likhetstrekk med den danske modellen. Et av suksesskriteriene som blir trukket 
frem derfra er at sykehusene opprettet legestillinger, såkalte utdanningsansvarlige overleger. I 
Danmark er dette utlyste stillinger som en bestemt lege har tilknyttet sitt arbeid som en bistilling evt. 
som hovedstilling avhengig av hvor mange LIS en skal følge opp. I Norge har alle de 4 helseforetakene 
besluttet å implementere stillingen «Utdanningsansvarlig overlege» ved alle avdelinger som har LIS 
leger. Rollen er under utvikling.  

Hva skal det arbeides for: 
• LIS nettverk: Obligatoriske kurs og møtepunkter som NFITs årsmøte og 

blodbankkonferansene var viktige for å sikre gode nettverk for våre leger i spesialisering. 
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• NFIT rolle: NFIT skal ha en aktiv rolle i å evaluere de nye reglene for spesialisering.  
 

7.2 Etterutdanning 

Fra Einar Kristoffersen 06.03.20: 
I legeforeningens rapport "Utredning av legespesialisters etterutdanning" fra 2013 ble konklusjonen 
at det bør innføres obligatorisk etterutdanning uten regodkjenning – avtalefestet og kombinert med 
krav til utdanningsinstitusjonene. 

På bakgrunn av rapporten fra 2013 ble det besluttet å videreføre arbeidet med utforming av struktur, 
innhold og organisering av etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning. Ny rapport fra 2016 
"Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning" ble vedtatt av Legeforeningens landsstyret 
samme år. 

 

7.3 Undervisning for andre  

(fastleger, sykehusleger, andre faggrupper osv.): 

8 Forskning 

8.1 Framtidens transfusjonsforskning  
-  Bedre og Nye blodkomponenter og bedret PBM: 

- Optimalisert lagring av erytrocytter ved redusert oksidativ skade (Hemanext) 

- Ftalat-fri plast i blodposer (EU regulativ) (DINCH o.l. systemer); obs guttebarn  

- Genotyping for blodtype Ag av blodgiverkorps, kan nå gjøres i England via dansk selskap til 
overkommelig pris. 

- Plater til platerefraktære pasienter pga HLA-antistoff: fra HLA-forlikelige plater til «hylle»-
plater vha. HLA kl I antigen stripping (syrebeh. av BC plater) 

- Plategel plaster laget av overskudd BC for vanskelige sår (diabetes føtter mm) 

- Platelysat fra utgåtte plater til celledyrkning og injeksjon for bruskskader  

- Navlesnors-blodbank «light» for erytrocytt /fullblod transfusjon til premature og for 
stamcelle-vekstfaktor-holdig lysat eller gel for vevsregenerasjon for stråleskade, calcifylaski 
sår hos nyrepasienter, bedret resultat av plastikk-kirurgi etter kreftbeh. mm. 

- Transfusjonsregister hvor giver og pasientinfo sammenkoples og man kan både følge resultat 
av transfusjoner i nåtid for bedret PBM/kvalitetssikring og gjøre retrospektive studier av 
interesse for norsk transfusjonspraksis.  

- Nærmere dechiffrering av årsak til transfusjonsreaksjoner  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/3ec6c3f2be724b55b92784fc7d7931f0/sak-9.2-utredning-om-spesialitetsstruktur-vedlegg-1.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/3ec6c3f2be724b55b92784fc7d7931f0/sak-13-etterutdanning-for-leger-med-spesialistgodkjenning-rapport.pdf
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Transfusjonsmedisinsk grunnforskning – «Blodfabrikk»: 

- Generering av universal erytrocytter O Rh- fra A og B erytrocytter (jmf Martin Olsson) 

- Generering av O Rh- erytrocytter fra CD34+ hematopoietiske stamceller fra benmarg eller 
navlesnorsblod, eller fra induserte pluripotente stamceller(iPSC) 

- Storproduksjon av megakaryocytter fra hematopoietiske stamceller  

Gh 20/1/2020 

Nytt dokument med utfyllende informasjon om punktene om forskning mottatt fra Geir Hetland 
06.08.20. Lagt ved i egen PDF, revideres og tas med i neste versjon av Strategiplanen.  

9 Dokumentasjon og bruk av IKT 

10 Kvalitetsarbeid inkludert registerarbeid 

11 Beslutningspåvirkning 

12 Organisering av immunologi og transfusjonsmedisin i Norge  

12.1 Generelt 
Hvordan er faget organisert. 

12.2 Beredskap 
Sette inn kart, avtalt med Torunn Apelseth. 

12.2.1 Samarbeid med forsvaret 
Stortinget har gjennom St.prp.nr.48 (2007-2008) beskrevet at "Forsvarets operative sanitetskapasitet 
skal styrkes". Videre at " Videreutvikling av potensialet knyttet til et eventuelt økt samarbeid med 
sivile fagmiljøer/sykehus vil være viktig", og at Forsvarts Sanitet (FSAN) skal "fortsatt videreutvikles i 
en retning der militærmedisinske fagmiljøer med spisskompetanse legges inn til, eller inn i 
tilsvarende sivile fagmiljøer/sykehus. Dette innebærer et intensivert og utdypet samarbeid med det 
sivile helsevesen hvor synergier kan skapes gjennom militære og sivile fagmiljøer som kan dra veksler 
på hverandre, blant annet innenfor planlegging av felles og egne mål, utvikling av kompetansemiljøer 
og fremskaffelse av løsninger som blant annet kan bidra til å sikre Forsvaret nødvendig tilgjengelighet 
på helsepersonell og sanitetskapasiteter."(4) 

Forsvaret har ikke etablerte militære sykehus (faste installasjoner) og driver heller ikke 
blodbankvirksomhet med egne militære blodbanker slik mange andre NATO-land gjør. Framskaffelse 
av blod til bruk på Forsvarets installasjoner (mobile kirurgiske enheter og evakueringsplattformer) 
både ved deltagelse i internasjonale operasjoner og ved Norge i krig må derfor pålegges de sivile 
blodbankene. Forsvaret har per i dag samarbeidsavtale med kun to blodbanker (Haukeland 
universitetssjukehus og Sykehuset Innlandet, Lillehammer) og disse omfatter bare Forsvarets behov 
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for blodetterforsyning til internasjonale operasjoner og eventuelle terroranslag. Avtalene forvaltes av 
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som også har ansvar for transport og distribusjon av blod og 
blodprodukter til Forsvarets avdelinger. For å dekke Forsvarets behov i krise og krig, er det behov for 
avtaler med flere blodbanker over hele landet. 

12.2.2 Blodberedskap 
Det eksisterer ingen nasjonal plan i Norge for blodberedskap i fred, krise og krig. Dette til tross for at 
det forventes at sivile sykehus i Norge skal kunne ta hånd om en betydelig andel av tilskadekomne 
ved militære og sivile masseskadehendelser ettersom Forsvaret har begrenset kirurgisk kapasitet. 
Helseberedskapsrådet opprettet derfor våren 2017 en arbeidsgruppe for å se på beredskap for blod 
og blodprodukter i Norge. Ettersom Forsvarets Sanitet har begrenset kirurgisk kapasitet forventes 
det at alle sivile sykehus i Norge vil måtte ta hånd om tilskadekomne og at all endelig kirurgi da må 
foregå på norske sivile sykehus. Hensikten med arbeidet var å sikre Norge som nasjon adekvat tilgang 
på blod og blodprodukter ved krise og krig, samt å etablere et felles omforent system som ivaretar 
Forvarets totale behov for blodprodukter i relasjon «forsvar Norge». Et slikt system vil også gi en 
betydelig bedret beredskap ved større sivile katastrofer inkludert større terroranslag. Alle regionale 
helseforetak deltok med en eller flere representanter i arbeidsgruppen. Deltakerne representerte 
blodbankene, prehospitale tjenester, representanter for akuttmedisin i sykehus og Forsvarets sanitet 
(FSAN).  
 
Arbeidsgruppen anså sitt oppdrag til å omfatte følgende: 

1) Gjennomgang av dagens situasjon: Gi kunnskap og oversikt over risiko og sårbarhet.  
a. Beskrive tilgjengelighet av blod og blodprodukter i Norge i dag.  
b. Beskrive internasjonale og nasjonale sivile og militære retningslinjer for 

blodtransfusjon ved livstruende blødning i og utenfor sykehus.   
2) Gi anbefalinger om tiltak for å sikre blodberedskap i fred, krise og krig 

a. Foreslå løsninger som på beste måte kan sikre hele befolkningen tilgang på blod og 
blodprodukter der det oppstår behov. Dette inkluderer tiltak som kan sikre at 
befolkningen har lik tilgang på best mulig transfusjonsmedisinsk behandling.  

Kun blod og blodprodukter som kommer inn under Forskrift om tapping, testing, prosessering, 
oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av 
helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) ble omtalt. Rapport fra arbeidsgruppen ble 
presentert på Helseberedskapsrådets møte 21.11.19.  

Arbeidsgruppen har følgende anbefalinger:  

Økt kunnskap og bevissthet omkring behovet for blodberedskap er nødvendig lokalt, regionalt og 
nasjonalt for å imøtekomme krav i Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 
om nødvendig helsehjelp ved livstruende blødning. Kommuner, fylkeskommuner, regionale 
helseforetak og staten plikter å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester eller 
sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for. Dette inkluderer blodberedskap. 
Tiltak for å sikre blodberedskap må derfor inkluderes i relevante lover og forskrifter.  

Arbeidsgruppen anbefalte videre at det blir utarbeidet planer for blodberedskap lokalt, regionalt og 
nasjonalt som inkluderer rutiner for håndtering av blodbehov ved livstruende blødning og 
masseskadehendelser i fred, krise og krig. Det anbefales at det utarbeides nasjonale standarder for 
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drift av blodbank i krise og krig som inkluderer krav til beredskapslagre for tappeutstyr, blodposer og 
transfusjonsutstyr samt systemer for blodlogistikk. Det må etableres samarbeidsavtaler mellom 
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og sivil helsetjeneste om blodberedskap og militær 
etterforsyning av blod.  

For å sikre gjennomføring av sine anbefalinger anbefalte arbeidsgruppen at det blir opprettet et 
nasjonalt senter for blodberedskap som inkluderer sivil og militær transfusjonstjeneste samt militær 
logistikkompetanse. Senteret bør etableres i tilknytning til regional blodbank med erfaring fra 
militært-sivilt samarbeid innenfor fagområdet militær transfusjon og blodberedskap. Det bør ha en 
faglig referansegruppe med deltakere fra alle regionale helseforetak og delta i samarbeid med 
relevante internasjonale og nasjonale organisasjoner innenfor fagfeltet.  Det ble anbefalt at dette 
senteret skulle få ansvar for å implementere og vedlikeholde anbefalinger fra rapporten.  

13 Samhandling med andre spesialiteter, samarbeidspartnerer og 
pasientorganisasjoner 

Hvem er våre viktigste samarbeidspartnere? Hvordan bedre dialogen innad i spesialisthelsetjenesten 
og mot fastlegene? Hva er behovet? Hva trenger vi for å dekke det? Dialog med brukergrupper 
(pasientorganisasjoner)? Hvordan bør vi samhandle med hverandre?  

Hvem er våre viktigste samarbeidspartnere? 

De fleste kliniske spesialiteter, varierende fra spesialitet til spesialitet og fastleger/eksterne 
spesialister. Kommunehelsetjenesten. 

Hvordan bedre dialogen innad i spesialisthelsetjenesten? 

Introduksjonsmøter, internundervisning, dialog på ledergruppenivå, PBM, 
tverrfaglige/multidisiplinære diagnostiske team, nettverk på tvers av fag og avdelinger, 
transfusjonsutvalg – gjerne i kombinasjoner av disse. 

Erfaring fra flere at transfusjonsutvalg fungerer dårlig, faglige møter og internundervisning fungerer 
bedre. NB! Sykepleierne er en viktig ressurs. 

Direkte kontakt med enkeltpersoner, invitere seg inn i allerede eksiterende møter, å være 
ressurspersoner må være en naturlig del av arbeidet vårt.  

Nettverksbygging gjennom LIS utdanning og sidetjeneste for våre LIS – ta strategiske valg. 

-og mot fastlegene? 

Elektroniske kommunikasjonsløsninger. 

Spesialiteten oppsøker primærhelsetjenesten, inviterer til faglige møter/kurs, Tilby kurs for fastleger 
og deres støttepersonell, poenggivende kurs hvis mulig.. NB! Sykepleierne er en viktig ressurs i dette.  

Personkontakt er viktig, møte de på deres arena. Bruke samhandlingsleger/praksiskonsulenter som 
koordinatorer ut mot primær- og kommunehelsetjenesten. 

LIS for fastleger- kan vi være en arena for disse? 
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Hva er behovet? Hva trenger vi for å dekke det? 

Gode IT-systemer. Elektroniske løsninger mellom alle aktører må på plass og må fungere. 
Journalsystemene må kunne «snakke sammen» og sende/motta rekvisisjoner og svar, henvisninger 
og epikriser.  

«Kritisk informasjon» vedr blodtypeserologiske problemstillinger må til kjernejournal 

Samhandlingen/«nettverking» må bli en selvfølgelig del av virksomheten, og det må settes av tid og 
ressurser til dette.  

Undervisningsmateriell/«lærebøker».  

Dialog med brukergrupper (pasientorganisasjoner)? 

Pasientorganisasjoner for nevromuskulære sykdommer, immunologiske/reumatologiske sykdommer, 
stamcelletransplanterte, hematologiske kreftsykdommer og andre. 

Blodgivere – stimulere til dannelse av donorforeninger som i Danmark?  

Arbeidsdeling og kontakt med Røde Kors Blodprogram vedr blodgiverrekruttering må avklares. 

Hvordan bør vi samhandle med hverandre? 

Formalisere nasjonalt samarbeid, f.eks med faste årlige møter.  

Ha tilgang til mer informasjon om hverandre; hvem er vi, hvem er «superspesialisten» innen ulike 
deler av faget, hva utføres på de ulike avdelingene.  

Danne nettverk innen faget, som f.eks PBM gruppa.Viktig at alle kan delta, uavhengig av 
arbeidstedets beliggenhet eller størrelse eller bredde på faglig aktivitet.  

Benytte oss mer av hospiteringsordninger. 

14 Vedlegg  
 

Oversikt over spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin tilknyttet laboratoriet ved følgende sykehus: 

 

Helse Nord 

UNN Tromsø  

1 Hristina Andreeva   

2 Mirjana Grujik Arsenovic   

3 Ingvild Hausberg Sørvoll   
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4 Ingvild Jenssen Lægreid   

Helse Midt 

St. Olavs Hospital 

1 Anne Dorthea Bjerkenes Rø   

2 Mona Høysæter Fenstad   

3 Barbora Dybvik   

4 Vibeke Videm   

5 Magne Børset   

6 (Vibeke Stenhaug Langaas)  Søkt om 
spesialistgodkjenning 

   Helse Vest  

Haukeland Universitetssykehus   

1 Tor Audun Hervig  Jobber også ved 
sykehuset  

i Haugesund og Førde 

2 Einar Klæboe Kristoffersen   

3 Guro Kristin Melve   

4 Knut Liseth   

5 Torunn Oveland Apelseth   

6 Kristin Gjerde Hagen   

7 Rolf Størkson   

8 Silje Helland Kaada   

Stavanger Universitetssykehus 

1 Gunn Kristoffersen   

2 Tatjana Sundic   

Helse Sør-Øst 

Oslo Universitetssykehus  
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1 Aurora Espinosa Seksjon for immunhematologi  

2 Christian Naper 
Seksjon for 
transplantasjonsimmunologi  

3 Cigdem Akalin Akkøk Seksjon for immunhematologi  

4 Eli Taraldsrud Seksjon for cellulærimmunologi  

5 Geir Hetland Seksjon for komponentfremstilling  

6 Ivo Nentwich Seksjon for medisinsk immunologi  

7 Katrin Ulrike Lundin 
Seksjon for 
transplantasjonsimmunologi  

8 (Line Boulland) 
Seksjon for 
transplantasjonsimmunologi 

Søkt om 
spesialistgodkjenning 

9 Lise Sofie Haug Nissen-Meyer Seksjon for blodgiving  

10 Liv Toril Osnes Seksjon for cellulærimmunologi  

11 Livia Bajelan Seksjon for medisinsk immunologi  

12 Peter Szodoray Seksjon for cellulærimmunologi  

13 Vidar Bosnes Seksjon for medisinsk immunologi  

14 Tom Eirik Mollnes Adm  

15 Bjarne Bogen Adm  

16 Ludvig Magne Sollid 
Seksjon for 
transplantasjonsimmunologi  

17 Ludvig Andre Munthe Adm  

18 Nhan Trung Nguyen Legespesialist  

Akershus Universitetssykehus 

1 Abid Hussain Llohn   

2 Marte Hvalryg   

3 Astrid Aandahl   

4 Faiza Mahmood   

Sykehuset Østfold 
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1 Kathrine M. Neuman Johnsen   

Sykehuset Innlandet HF  

1 Jens Kronborg   

2 Karin Magnussen   

3 Svetlana Zykova  Permisjon 

Vestre Viken HF 

1 Thomas Larsen Titze   

2 Thanh Huong Do Hoang   

Sørlandet Sykehus HF 

1 Christine Torsvik Steinsvåg   

2 Viveka Stiller  Jobber også ved 
Karolinska 
Universitetssjukhuset  

3  Thomas Hundhausen   

 

  

 

15 Arbeidsmetode og bidragsytere strategiplan 
Strategiplanen tar utgangspunkt i temaene som ble tatt opp gruppearbeidene på årsmøteseminaret i 
NFIT på Lillehammer i 2019. Hver av gruppelederene oppsummerte i plenumsdiskusjonen hva de 
ulike gruppene hadde spilt inn. I tillegg oppsummerte hver gruppeleder skriftlig fra sin «stasjon». Tor 
Hervig og Hans Erik Heyer ble spurt av NFIT-styret om å skrive en innledning / historikk basert på 
presentasjon / tale som ble holdt på Lillehammer. Videre har Celleterapigruppen og 
Hemovigilansgruppen kommet med innspill til momenter og tekst. Styret i NFIT har også sett på 
hvordan Norsk Revmatologisk Forening har satt opp sin strategiplan. For temaer som burde være 
med, men ikke var tema på Lillehammer, har styremedlemmer i NFIT evt. med hjelp fra andre 
kollegaer skrevet forslag til tekster. Fremdriftsplanen under ble lagt frem på Lillehammer. Vi er litt 
forsinket mtp. ferdigstillelse av strategiplanen. Strategiplanen var per 05.03.2020 ikke ferdig, men 
styret i NFIT besluttet å likevel sende den på høring i sin nåværende form til alle NFIT-medlemmer før 
årsmøteseminaret i Trondheim 2020. I forbindelse med høringsrunden ønsket styret innspill til 
konkrete tekster på temaer som fortsatt mangler i tillegg til innspill på det som allerede var med. 
Pga. koronasituasjonen ble årsmøtet i Trondheim avlyst og det planlegges et digitalt årsmøte 
02.11.20. Det kom 4 innspill etter høringsrunden i tillegg til at Geir Hetland har sendt en mer 
utfyllende versjon av tekst knyttet til tidligere innsendt bidrag i kapittel 8. Innspillene om konkrete 
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tekstforslag er satt inn i teksten der de hører hjemme merket med grått. Mer generelle innspill er 
fremgår i kapittel 16. Strategiplanen er ellers ikke bearbeidet ytterligere. 

 

 

 

16 Høringsuttalelser 
 

Fra OUS 31.03.20: 

Høringsuttalelse på Strategiplan for Norsk foreningen for immunologi og transfusjonsmedisin 202x-
202X i versjon vedlagt epost fra Kristin Gjerde Hagen datert 6. mars 2020 

Oppsummert tilbakemelding: 

• NFIT-styret bør sette Strategiplanen på saksagenda på neste årsmøte for å avklare om 
medlemmene ønsker en strategiplan. Spørsmålet bør være gjenstand for votering. 

• NFIT-styret bør i forkant av arbeidet med strategiplan gjøre rede for prosess og 
arbeidsmetode. Se over 

 

Opprinnelig fremdriftsplan lagt frem på Årsmøte Lillehammer i 2019 
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• NFIT-styret bør ved en presentasjon av arbeid med Strategiplanen gi klare føringer på 
strategiplanens form mht. at alle strategiske tiltak skal være begrunnet med vitenskapelig 
kildedokumentasjon.  

• NFIT-styret bør ved en presentasjon av arbeid med Strategiplanen gi klare føringer på hvilke 
arbeidsområder som planen enten skal eller ikke skal omfatte. 

Bakgrunn: 

Strategiplanen er inndelt i 16 kapitler hvor strategiske beslutninger knyttet til fagområdene omfatter 
kapittel 5 Diagnostikk, 6 Behandling, 7 Utdanning, 8 Forskning, 9 Dokumentasjon og bruk av IKT, 12 
Organisering, 13 Samhandling med andre spesialiteter, Arbeidsmetode og Vedlegg. Hvert 
underkapittel avsluttes med flere kulepunkter under overskriften «Hva skal det arbeides for».  Planen 
inneholder få eller ingen kildehenvisninger.  

Hensikten med strategiplanen er oppsummert i innledning: «Den skal være et grunnlagsdokument 
for styrets arbeid og gi føringer for hvilke oppgaver som skal prioriteres og hva medlemmene ønsker 
at styret skal arbeide med.» 

Forankring: 

1) Er grunnlaget for en strategiplan forankret blant NFITs medlemmer? 

Vi ser at Strategiplanen var satt på Årsmøteagendaen for 2019. Strategiplanen var også temaet på 
NFITs årsmøtekurs 2019. På den annen side finner vi ingen opplysninger om hva som ble besluttet på 
årsmøtekurset eller hvem som deltok i diskusjonene. Vi finner ikke referatført verken på Årsmøte fra 
2018 eller 2019 at Strategiplanen ble behandlet som en egen sak eller at styret har åpnet for at 
medlemmene kan uttale seg om de mener det er formålstjenlig med en slik plan. En strategiplan av 
dette omfang er en så viktig sak at den burde ha vært behandlet som en sak av medlemmene.  
Innspill og evt beslutning på årsmøtet må dokumenteres i referat.   

2) Tjener en Strategiplan å bygge opp under formålet med NFIT? 

Strategiplanen er svært omfattende og legger opp sterke føringer på svært mange fagområder. Det 
kan lett oppstå konflikt mellom egen organisasjons strategiplan og NFITs strategiplan, noe som er 
svært uheldig. En strategiplan bør knytte medlemmene sammen og ikke  bidra til  splittelse. 

En strategiplan som er såpass omfattende vil bli utfordrende å oppdatere i en samtid hvor ting 
endrer seg raskt. Dette vil fort gjøre den til et dokument som ikke kan brukes. Det er ikke omtalt 
hvordan gode ideer og innspill som ikke ligger innenfor NFITs strategiplan vil bli håndtert hvis de ikke 
ligger innenfor prioriterte områder.  Det er også krevende å få oversikt over alle detaljene i 
dokumentet, noe som gjør det lite tilgjengelig og anvendelig.  

Prosess: 

Har NFIT-styret gjort rede for en arbeidsprosess som sikrer at alle medlemmene som ønsker det får 
uttale seg? Styremedlemmene har allerede gjort en del arbeid med dokumentet, men det er uklart 
hvem som har stått for hva.  Det er også uklart for oss hvordan styret sikrer at alle medlemmer som 
ønsker det får anledning til å være med i arbeidsgrupper og mulighet til å kunne uttale seg. Vi har 
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ikke blitt informert om det for eksempel er opprettet arbeidsgrupper som skal jobbe med hele eller 
deler av planen. Det er ikke gitt informasjon om hvordan høringen er organisert. 

Omfang: 

Strategiplanen gir inntrykk av å ta mål av seg til å gi en vegg-til-vegg dekning av faget: Likevel finner vi 
at autoimmunitet, immunsvikt-tilstander, komplement-defekter og transplantasjonsimmunologi ikke 
er nevnt i det hele tatt. Dette er et eksempel på hvordan viktige fagområder kan «falle ut» av en 
kontekst når fag-representasjonen til de involverte ikke er tilstrekkelig balansert.  Et problem med 
vegg-til vegg-dekningen av faget er, som vi har vært inne på tidligere, at det ikke er rom for raske 
endringer. Et eksempel er den nye LIS-utdanningen hvor det fremdeles er en god del spørsmål som 
må avklares og tilpasninger som må gjøres. Skal man måtte gå via en strategiplan for å mene noe 
raskt om et område som er i rivende utvikling? 

Form: 

Er føringene i Strategiplanen klare og tydelige? 

Hvis en strategiplan skal ha en verdi, må den gi klare og tydelige føringer som ikke er opplagte. 
Formuleringer som «vurdere behovet for og ta i bruk nye tester» er overflødige siden dette  ligger  
implisitt i vårt fagområde.  Føringene burde heller speile en konkret idé eller et prosjekt som 
medlemmene kan være enige om bør prioriteres.  

Er føringene i Strategiplanen godt begrunnet?  

Strategiplanen mangler referanser til vitenskapelige rapporter eller annen type dokumentasjon. Som 
fagfolk må vi være opptatt av at våre råd og anbefalinger er kunnskapsbasert. Dette er også det 
myndighetene ønsker av oss. Et eksempel er føringen på at vi bør «tilby standardiserte MRD-
undersøkelser».  Det finnes mange gode publikasjoner på at dette har diagnostisk nytte. Men da må 
vi være tydelige på hva nytten er og referere publikasjonene som dokumenterer dette, og spørsmålet 
er om det er vår spesialitets oppgave på eget initiativ å tilby dette eller om dette må avveies mot 
nytten av andre diagnostiske verktøy. Vi mener ikke å ha svar på disse spørsmålene, men forsøker å 
illustrere at Strategiplanen presenterer problemstillingen på en unyansert måte.  

Begrensninger ved denne tilbakemeldingen: 

Vi har ikke rukket å gå inn i detaljene i dokumentet for å diskutere det vitenskapelige grunnlaget for 
hver enkelt føring. Dette ville bli svært tidkrevende, og vi mener også at det er helt nødvendig med 
en forankring av Strategiplanen blant NFITs medlemsmasse før vi evt. går inn i et så tidkrevende 
arbeid. Når vi leser fremdriftsplanen side 24 frykter vi at NFIT-styret ikke vil ta seg tid til å gjennomgå 
våre innsigelser og sikre at et eventuelt dokument får den vitenskapelige og faglige tyngde som skal 
til for at NFIT blir ansett som en seriøs aktør. 

Vennlig hilsen 

Liv Osnes, seksjonsleder Seksjon for cellulærimmunologi 
Line Boulland, seksjonsleder Seksjon for transplantasjonsimmunologi 
Aurora Espinosa, seksjonsoverlege Seksjon for immunhematologi 
Christian Naper, overlege Seksjon for transplantasjonsimmunologi 
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Cigdem A. Akkøk, overlege, enhetsleder, Enhet for kompetansetjenesten 
Eli Taraldsrud, overlege Seksjon for cellulærimmunologi 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin, OUS 
Elena Danilova, overlege Seksjon for celleterapi  
Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, OUS 

 

Høringsuttalelse Anne Spurkeland 10.03.20:  
Innspillene kom som del av en epostkorrespondanse med leder i NFIT. Under er referert et utdrag av 
epostene som er relevant for strategiplanen.  

Inntrykk gjennom  NFIT og utkast til strategiplanen at foreningen i stadig mindre grad bryr seg om 
forskning. Kollektiv utmelding fra NSI (som representerer de forskningsaktive immunologene, 
inkludert de forskningsaktive legene som også er medlem av NFIT) og nedleggelsen av NFIT 
forskningsfond uderstøtter dette. Negativt for spesialiteten og for forskningsaktive leger som kunne 
tenke seg en karriere som spesialist i transfusjonsmedisin. 

Strategiplanen inneholder informasjon om immunologisk testing, inkludert flowcytometri og 
immunhematologi, savner informasjon om forskning innenfor disse feltene. Ønsker fokus utover 
transfusjonsmedisinsk forskning i planen for eksempel forskning på: 
- bedre diagnostikk av immunsviktstilstander 
- bedre diagnostikk av autoimmune sykdommer 
- bedre diagnostikk av kroniske inflammasjonstilstander  
- bedre utredning og diagnostikk av allergiske lidelser 
- bedre, raskere og mer presise flowcytometriske metoder for utredning av autoimmune sykdommer, 
immunhematologiske sykdommer og kreft 

17 Versjonshistorikk 
• Foreløpig utkast: Versjon av 06.03.20 

Høringsrunde til alle NFIT medlemmer 06.03.20-31.03.20. 
• Foreløpig utkast: Versjon av 16.10.20 

Innspill fra høringsrunden lagt til. Endringer markert med grått frem til neste versjon. Legges 
ut på foreningens nettside til informasjon til alle NFIT medlemmer før digitalt årsmøte 
02.11.2020. 

18 Dokumenter er godkjent 
Dokumentet og dets innhold er blitt gjort kjent med. 

Dato/Sted:       

Godkjent av: 
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