SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid sammanträde/arbetsdag med styrelsen för Svensk Förening för
Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen
den 14 september 2007 i Stockholm (Freys hotell).
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice
sekreterare/kassaförvaltare), Ewa Lassén (ledamot), Agneta Wikman (ordförande), Lena
Åberg (vice ordförande).
§16
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordföranden
utsågs att justera protokollet.
§17
Remissvar har lämnats till Svenska Läkaresällskapet (SLS) på förslag till definition av
försäkringsmedicin. Till den fackliga delen av Föreningen (SLFTM) har kommit remiss
rörande specialitetsföreningarnas ställning i Sveriges Läkarförbund (SLF). Beslutades att
ordföranden svarar att vi avstår från att ta ställning till remissförslaget. I anslutning till
detta diskuterades arbetsfördelningen mellan SFTM:s och SLFTM:s styrelser, inklusive
bevakning av fullmäktige- och representantskapsmöten i SLS respektive SLF. Sista
datum för anmälan av motioner till SLF:s fullmäktigemöte i år är 070924. Ordförande
åtog sig att diskutera med Johanna Strindberg som är vår SLS representant i fullmäktige,
hur information och återrapportering till styrelsen ska göras.
§18
Utöver tidigare bestämda styrelsemöten bestämdes följande: 2008-02-05 kl 14.00, 200804-08 kl 14.00, 2008-06-17 kl 14.00, 2008-10-03 arbetsdag i Stockholm. Målsättning är
att telefonmöten ska avslutas inom max 1,5 timmar.
§19
I Danmark och Finland har tillskapats dataregister om blodanvändningen. I Danmark ägs
registret av Sundhetsstyrelsen och programvaran har utvecklats av Databyrån. Styrelsen
anser att ett likartat kvalitetsregister borde tillskapas även i Sverige. Ordföranden tar
kontakt med Databyrån och Socialstyrelsen med syftet att initiera ett sådant arbete.
§20
Sekreteraren gav en lägesrapport från arbetet i Socialstyrelsens arbetsgrupp rörande
eventuellt införande av NAT(=Nucleic Acid Technology)-testning av blodtappningar,
inklusive hur diskussionen förs i de övriga nordiska länderna.
§21
Mycket EU-resurser kanaliseras via SIDA till utvecklingsprojekt rörande
transfusionsverksamhet i utvecklingsländer. Tidigare har bl.a. Olle Berséus från Örebro
engagerat sig i likartade projekt, men nu behövs nya entusiaster som kan ta vid.
Ordföranden har anmält sig som intresserad av ett sådant projekt i Ghana. Vice
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ordföranden, som i somras besökte blodcentralen i Ghanas huvudstad Accra, avgav en
mycket intressant reseberättelse.
§22
Exempel på kvalitetsindikatorer för transfusionsmedicinska verksamheten beskrevs i
styrelsemötesprotokoll 041116. Fråga har ställts (se §12, styrelsemötesprotokoll 070605)
om dessa liksom hos andra specialitetsföreningar borde vara tillgängliga för
registrering/sammanställningar via Föreningens hemsida. Konstaterades att detta
önskemål till stor del redan är uppfyllt i och med den årliga rapporten
”Blodverksamheten i Sverige: omfattning, kvalitet och säkerhet”. I den nya
ackrediteringsstandard (15189) som är på gång att införas, ingår också krav på
kvalitetsindikatorer. Styrelsens bedömning är att det räcker att dessa finns i det lokala
kvalitetssystemet. Vilka kvalitetsindikatorer man lokalt väljer att följa kan dessutom
variera med tiden.
§23
Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet
(SPUR) anordnar inspektioner för att kartlägga allmäntjänstgöringens och
specialistutbildningens struktur och process (se www.slf.se/spur). Två personer från
Föreningen villiga genomgå inspektörs-utbildning önskas. Sekreteraren vidarebefordrar
önskemålet till utbildningsutskottet.
§24
Annika Hult (Malmö) hälsas välkommen som ny medlem. Gitten Cederblad och AnnaLena Frykman har utträtt ur Föreningen.
§25
Föreningens vårmöte 2008 planeras äga rum i Lund 19-20/5 2008. Detta
innebär att man tillfälligtvis frångår principen att regionblodcentralerna
anordnar vårmötet i tur och ordning. Framöver bör sedan ordningsföljden
återgå till grundtanken, med turordning Umeå – Göteborg – Uppsala.
§26
Information gavs från möte med Regionblodcentralernas Samarbetsgrupp (RBS), som
avhölls 070912 i Örebro.
§27
Information gavs från Svenska Blodalliansens (SweBA) möte 070531.
§28
Föreningens program med fria föredrag och sektionssymposium vid årets riksstämma d.
30/11 är nu klart, och kan ses på hemsidan under fliken ”Kurser & möten”.
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§29
Ordföranden informerade att fördelning av Fenwals SAGMAN-stipendium numera görs
av följande personer: Representant från Fenwal, SFTM:s ordförande samt en representant
från anestesin.
§30
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonmöte blir tisdag 2007-11-20 kl 14.00. Då
bestäms om behov föreligger av ytterligare ett styrelsemöte i samband med riksstämman
30/11.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Bengt Ekermo
Sekreterare

Agneta Wikman
Ordförande
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