SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika
Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 19 november 2001.
Deltagare: Clas Göran Axelsson (suppleant, §1-4), Mats Bengtsson (styrelseledamot), Jan-Olof
Hildén (suppleant), Birgitta Nilsson Sojka (vice ordförande), Martin L Olsson (sekreterare),
Agneta Shanwell (ordförande), Johanna Strindberg (kassaförvaltare/vice sekreterare), Steen
Thyme (styrelseledamot).
Förhinder: Joachim Lundahl (facklig sekreterare)
§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Den utskickade
agendan fastställdes. Birgitta Nilsson Sojka utsågs att justera dagens protokoll.
§2
Gudrun Liedén (adjungerad under §2) sammanfattade Handboksgruppens arbete sedan
föregående styrelsemöte. Mall för enhetlig layout utarbetas. Ett förslag på ny försättssida, som
tillställts styrelsen, har tagits fram för att medge tätare revisioner. Styrelsen ger
Handboksgruppen fortsatt mandat att vidareutveckla utformningen av Handboken.
Styrelsen beslutade godkänna sekreterarens förslag till elektronisk publicering av Handboken.
Den testversion som legat ute för styrelsen att pröva rapporterades ha fungerat tillfredsställande.
När reviderade versioner av försättsbladen föreligger från Handboksgruppen kommer i första
hand kapitlen 2, 4, 5, 7, 13, 14 att publiceras under lösenordsskydd på Föreningens hemsida.
§3
Med referens till §9 (010831) meddelade Mats Bengtsson att Rut Norda för QSBE:s räkning låtit
hälsa att samordning avseende kvalitetsfrågor för stamcellstransplantation inte planeras.
Mats Bengtsson rapporterade även från möte med Medicinska Kvalitetsrådet (MKR) på Läkarförbundet i Stockholm 010927. Det finns en enighet kring att SWEDAC ofta intar en alltför
teknisk hållning. Det finns också svårigheter att hålla en gemensam kravstandard mellan olika
laboratorier. Det föreslås att man etablerar en arbetsgrupp för ackrediteringsfrågor inom MKR.
Varje sektion skulle kunna sätta standarden för vilka krav som kan ställas inom respektive
specialitet. Styrelsen ställer sig bakom MKR-mötets syn på dessa frågor, se brev från MKR till
SWEDAC (bilaga 1). Mats Bengtsson fortsätter att representera Föreningen.
§4
RBS har svarat på frågan som ställdes i §5 (010831). Årets ansökningsomgång är för närvarande
ej aktuell för finansiering av ett nationellt kvalitetsregister inom transfusionsmedicin.
Liksom RBS anser dock styrelsen att det är en prioriterad målsättning för vårt verksamhetsområde att upprätta någon typ av register för hemovigilans på nationell basis såsom visat sig
framgångsrikt i flera europeiska länder. Styrelsen ger arbetsgruppen för nationell
kvalitetssäkring (samman-kallande: Jan-Olof Hildén) i uppdrag att utreda möjligheten till
finansiering inom ramen för nästa års ansökningstillfälle hos Socialstyrelsen.
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§5
Agneta Shanwell rapporterade från telefonmöte med Referensgrupp för IT inom
Laboratoriemedicin den 12 november. Ett stort möte planeras nästa år där aktivt (med
ekonomiskt engagemang) eller passivt (utan dito) deltagande från Föreningens sida har
efterfrågats. Styrelsen anser att Föreningen bör engagera sig som passiv deltagare vid det
kommande mötet. Ordförande fortsätter att bevaka dessa möten.
§6
Agneta Shanwell redogjorde för det inlämnade förslaget till prioritering av SK-kurser för 2003:
1) Hemoterapi/immunhemoterapi, 2) Transplantationsimmunologi, 3) Aferes,
4) Blodgruppsserologi.
§7
Vid bedömning av aktuellt kurs/utbildningsbehov och framtida tillgång på specialister är antalet
ST-block av intresse. Den senaste inventeringen av ST-block gjordes av dåvarande fackliga
sekreteraren 1998. Styrelsen ger nu facklige sekreteraren Joachim Lundahl uppdraget att inhämta
regionblodcentralernas verksamhetschefers bedömning av antalet befintliga och planerade STblock.
§8
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att göra en översyn av läkarspecialiteterna bl.a. i
syfte att öka den internationella samstämmigheten och bättre anpassa specialistutbildningen till
sjukvårdens struktur och behov. Man ämnar bl.a. minska antalet specialiteter. Ärendet
diskuterades ingående och i första hand ses gemensamma utbildningsintressen med ämnesområdet för klinisk immunologi. Remiss-svar i frågan avges före den 30 november av
ordförande och sekreterare efter hörande av synpunkter från sektionen för klinisk immunologi.
§9
Följande nya medlemmar välkomnas i Föreningen: Jannica Samuelsson (Huddinge), Carina
Seidel (Huddinge), Ulrika Skansén-Saphir (Stockholm), Öystein Flesland (representerar Norska
Blodföreningen) och Evelina Kelvgård (Sarstedt AB). Baxter har meddelat byte av representant
från Bengt Ahlstrand till Robert Ström.
Kerstin Engholm (Alingsås), Nina Olsson (Halmstad), Susanne Sallander (Huddinge) och Ami
Ulfvin (Terumo) har begärt utträde. Gunilla Anduri (Kalmar) har avlidit.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Martin L Olsson
Sekreterare

Birgitta Nilsson Sojka
Vice ordförande
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