Bästa medlem
SSRM:s årsmöte hölls på Hilton hotellet vid Slussen i Stockholm 13-14 april. Mötet var
välbesökt och kombinerade intressanta föreläsningar och diskussioner.
Fredagen var ägnad donationsfrågor och började med att Stina Järvholm och Gunilla Sydsjö
presenterade olika aspekter av bedömningar och screening av patienter samt hur vi kan
överföra den särskilda prövningen när patienter byter klinik. Camilla Stenfelt och Tekla Lind
modererade efterföljande diskussion om dessa frågor och gav representanter från de olika
klinikerna möjlighet att presentera egna arbetssätt.
Efter lunch presenterade Cecilia Ålsjö från Akademiska, Helena Brodin från Sahlgrenska,
Therese Bohlin från Örebro och Pia Leandersson från Malmö resultat efter oocytvitrifiering
vid äggdonationsbehandlingar. Mycket goda resultat redovisades från samtliga kliniker och
föreläsarna visade flertal fördelar med detta arbetssätt. Julius Hreinsson presenterade status i
harmoniseringsprojektet Svenska Gametbanksprojektet som syftar bl a till att förbättra kontroll
och registrering av donatorer. Docent Erik Ivarsson, Klinisk Genetiker vid Karolinska
Institutet, avslutade dagen med en mycket intressant föreläsning om relevanta genetiska
aspekter vid gametdonation och för- och nackdelar med att testa donatorer för genetiska
åkommor.
Parallellt under eftermiddagen höll PO Karlström och Niels Fuglede en workshop om
lutealfasstöd.
Årsmötet började på sedvanligt sätt med en tongivande eftermiddagsföreläsning. Denna gång
var det Professor Sören Ziebe, klinikchef vid Fertilitetskliniken Rigshospitalet Köpenhamn
som diskuterade fertilitetsrådgivning och förebyggande av infertilitet. Fredagen avslutades
med gemensam middag på fartyget Riddarholmen.
Lördagen började med en mycket intressant föreläsning om mdTESE och adjuvanta
behandlingar vid svår manlig infertilitet. Det var Docent Antti Perheentupa från Åbo
Universitet som presenterade resultat som nyligen publicerats där han visade på mycket
framgångsrika resultat från behandling av patienter med icke-obstruktiv azoospermi genom
tillämpning av mdTESE.
Klas Abrahamsson från RMC Malmö diskuterade erfarenheter från ett års donation till
ensamstående men kliniken vid universitetssjukhuset i Malmö har nu längst erfarenhet i landet
av dessa behandling och Klas redogjorde för många tänkvärda aspekter i detta sammanhang.
Greta Edelstam presenterade årets stipendiat och mottagare av Stipendium till Robert Edwards
minne. Efter noggrann granskning av inkomna ansökningar av en kommitté med
internationella bedömare var det Åsa Magnusson från Sahlgrenska som blev utvald som
stipendiat och tog emot priset för sitt projekt som undersöker kopplingen mellan antal oocyter
vid behandling och eventuella komplikationer vid förlossning. Efter det presenterade Pauliina
Damdimopoulou forskningsgruppledare vid Karolinska Institutet resultat från 2016-års
stipendiat Jie Hao´s forskningsprojekt.
Föreningens årsmöte fick plats i programmet innan mötet avslutades med Claudia Lampic´s
föreläsning om nytt kunskapsstöd för föräldrar som vill berätta för barn om deras ursprung
med donerade ägg eller spermier. Slutligen presenterade PO Karlström aspekter på
lutealfasstöd vid assisterad befruktning.
Vi vill tacka alla föreläsare, deltagare och utställare för att ha bidragit till ett mycket trevligt
och bra årsmöte för alla oss som arbetar inom området assisterad befruktning.
Vi i styrelsen har många spännande uppgifter framför oss och vi har redan börjat förbereda för
kommande aktiviteter.
SSRM kommer hålla en kvalitetsdag under hösten i Stockholm där GDPR-frågor, hantering av
patientklagomål, Riskanalyser, ISO-standarder och fler frågor som är särskilt relevanta för
kvalitetssamordnare och ledningsgrupper kommer tas upp. Mötet går av stapeln den
25.september i Stockholm. Anmälningar till mötet kommer öppna på SSRM:s hemsida under

våren.
På årsmötet i april fick styrelsen tydliga önskemål från medlemmarna om att hålla en
workshop för att diskutera föreslagna ändringar i lagstiftning om framförallt
embryodonation. Förberedelser pågår och vi återkommer med mer information om detta före
sommaren.
Vi ser redan nu fram emot 2019 då ABC-kursen i januari blir i Göteborg och föreningens nästa
årsmöte kommer ordnas i Malmö i april 2019. Dessutom kommer NFS kongressen att äga rum
i augusti i Göteborg. Mer om detta efter sommaren.
Vi i styrelsen för SSRM arbetar hårt för att uppfylla våra medlemmars önskemål om utbildning
och stöd vid sitt arbete. Vi ser framemot kommande aktiviteter, ha koll på vår hemsida
angående registrering och information. Och hör gärna av er med synpunkter och idéer!
Med soliga vårhälsningar
För styrelsen // Julius Hreinsson

