
 

Invitasjon til å bli medlem i Norsk forening for pasienttilpasset 
transfusjonspraksis  

 

Kjære NFIT medlem, 

Som du kanskje vet jobber PBM gruppen med en søknad for å stifte en ny medisinsk spesialforening 
med fokus på optimalisering av transfusjonspraksis og PBM (Patient Blood Mangement) arbeid.  
 
Formålet med PBM er å utnytte pasientens ressurser maksimalt for å unngå transfusjon.   
PBM gruppen har utarbeidet undervisningsmateriale og har vært veldig aktiv i forbindelse med «Gjør 
kloke valg kampanjen», hvor vi har bidratt med anbefalinger innen faget vårt. PMB gruppen har også 
publisert en artikkel i TRASCI og vunnet en poster-premie ved en internasjonal konferanse (NATA 
2016). PBM gruppen er nå i en utviklingsfase der det er ønskelig å utarbeide nasjonale guidelines til 
ulike kliniske situasjoner for å heve nasjonale standard samt minske forskjeller i klinisk praksis på 
norske sykehus. I dette arbeidet er det viktig med ekspertise og samarbeid fra de ulike spesialiteter.  
 
Etter hvert har PBM gruppen fått med seg medlemmer fra flere spesialiteter, som anestesiologi og 
gastroenterologi. Som en konsekvens av dette er det naturlig at PBM gruppen blir en medisinsk 
spesialforening uavhengig av NFIT. For å lykkes med implementering av PBM i vanlig sykehuspraksis 
har PBM gruppen behov for å få flere medlemmer fra ulike kliniske spesialiteter for å nå frem til 
klinikere som benytter seg av transfusjon med allogene blodprodukter.  
 
Som navnevalg har vi prøvd å gjenspeile mest mulig det internasjonale og velkjente «PBM begrepet». 
Navnet vi har valgt er «Norsk forening for pasienttilpasset transfusjonspraksis».  Med dette ønsker 
man å legge vekt på at pasientens ressurser er i fokus ved en riktig transfusjonspraksis.   
 
Prosessen med å søke om å bli en spesialforening er godt i gang. Vi har utarbeidet vedtektene og vi 
befinner oss nå i den rekrutteringsfasen. Vi håper at flest mulig kollegaer fra NFIT viser interesse for å 
bli medlemmer av den nye spesialforeningen. Vi trenger deres bidrag, engasjement og erfaring innen 
PBM arbeid. Vi trenger tjue medlemmer for å kunne søke godkjenning av ny spesial forening under 
Legeforeningen. Kontingenten vil være 200 kr per år (100 kr for medisinstudenter). 
 
Vi ønsker derfor å invitere deg til å bli medlem i den nye foreningen.   
 
Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med undertegnende på telefon nr. 908 66 557 
 
Scannet underskrevet skjema sendes til aurora.espinosa@ous-hf.no 
 
Tusen takk på forhånd for støtten! 
 
Mvh 
Aurora Espinosa, på vegne av PBM gruppen 

mailto:aurora.espinosa@ous-hf.no


 

 

Ønske om å bli medlem i Norsk foreningen for pasienttilpasset transfusjonspraksis  

 
 
 
Jeg,  …………………………………………………………………………………..  spesialist i ……………………………………………… 
                                    (store bokstaver) 
 
ønsker å bli medlem i Norsk foreningen for pasienttilpasset transfusjonspraksis. 

 

 

 

 

 

 

Sted, dato: ……………………………………………………………………. 

 

Underskrift: …………………………………………………………………….  

                         


