SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika
Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 14 januari 2002.
Deltagare: 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: Mats Bengtsson (styrelseledamot)
§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Den utskickade
agendan fastställdes. Jan-Olof Hildén utsågs att justera dagens protokoll.
§2
Föreningen har via sekreterare och ordförande uppmanats ta ställning till bildandet av en
europeisk paraplyorganisation för de nationella transfusionsföreningarna (The Societies of
Transfusion Medicine in the EU). Styrelsen har granskat det brev och medföljande förslag till
aktiviteter för en sådan sammanslutning som skickats ut av professor Philippe Rouger i Paris
enligt ett uppdrag han fick vid ISBT-mötet i Paris i somras.
Då frågan är av europeiskt övergripande natur inhämtades Olle Åkerbloms åsikt. I ett skriftligt
svar anser han i likhet med styrelsen att den föreslagna organisationen kan fylla en funktion,
framför allt genom att kunna agera remissinstans i blodfrågor för de olika EU-instanserna när
behov av professionell kompetens föreligger. Dock bör parallellorganisationer undvikas och de
uppgifter som läggs på den nya organisationens bord ska definieras noggrant vid konstituerande
möte samt ev. arbetsgrupper tidsbegränsas.
Styrelsen beslutade att ordförande representerar Föreningen vid det möte utlysts till den 28
januari i Paris.
§3
IFCC-IUPAC har utvecklat en specifik syntax för terminologi och koder för laboratorieundersökningar. En internationell arbetsgrupp (C-NPU) under ledning av professor Urban
Forsum utvecklar och förankrar systemet. Frågan om detta kod- och nomenklatursystem (NPU)
har varit uppe till diskussion tidigare i Föreningen. Aktuellt är att Equalis nyligen skickat ut ett
brev till samtliga verksamhetschefer för laboratoriemedicinska enheter där de samtidigt ombeds
ställa upp och finansiera förvaltningen av detta system med 4000 kronor per år och
sjukhuslaboratorieenhet. Samtidigt med att de första fakturorna för arbete utfört år 2001
skickades ut erhöll Föreningen information.
Styrelsen vill betona att det inte finns något beslut inom Svensk Förening för Transfusionsmedicin angående användning av dessa koder men Equalis föreslår att varje laboratoriespecialitet konstituerar en styrgrupp. Styrelsen gav Jan-Olof Hildén i uppdrag att kontakta Urban
Forsum för vidare utredning av frågan på Vårmötet.
§4
Följande medlemmar har begärt utträde ur Föreningen: Bodil Olander (Stockholm).
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§5
Föreningen har emottagit departementspromemorian ”Etikprövning av forskning som avser
människor (Ds 2001:62) från Utbildningsdepartementet. Skriften har skickats ut av sekreteraren
till samtliga styrelseledamöter. Då inga synpunkter inkommit lämnades remissen utan åtgärd.
§6
Svensk Instrument- och Diagnostikaförening (SINDIF) har utkommit med ”Praktiska riktlinjer
för produktinformation, utställningar, annonsering samt sponsring” för ”Vetenskapliga
konferenser och utbildningssammankomster”. Sekreteraren fick i uppdrag att skicka ett exemplar
till alla styrelsemedlemmar samt dessutom till arrangörerna av årets Vårmöte.
§7
Lennart Rydberg låter hälsa att arrangörerna av årets Vårmöte i samråd med professor Claes
Högman föreslår professor Jim Aubuchon, Lebanon, NH som årets Claes Högman-föreläsare,
vilket styrelsen härmed tillstyrker.
Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Martin L Olsson
Sekreterare

Jan-Olof Hildén
Suppleant
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