
 
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 
 
 
Protokoll 
 
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika 
Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 12 juni 2002. 
 
Deltagare: Jan-Olof Hildén (suppleant), Folke Knutson (kassaförvaltare), Birgitta Nilsson Sojka 
(vice ordförande), Martin L Olsson (sekreterare), Agneta Shanwell (ordförande), Steen Thyme 
(styrelseledamot), Lena Åberg (ledamot, §1-3). 
 
§1 
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat. Agendan för dagens möte fastställdes.  
Folke Knutsson utsågs att justera protokollet. 
 
§2 
Styrelsen fortsatte diskussionerna kring införande av nationellt system för hemovigilans/ 
komplikationsrapportering. Vice ordföranden har utrett förutsättningarna för ansökan om anslag 
från Socialstyrelsen för medicinskt kvalitetsregister. Ett krav är att den eller de personer som ska 
arbeta med frågan är utsedda och namngivna. Styrelsens ambition är att skapa en arbetsgrupp för 
hemovigilans inför hösten. För att få bred kompetens och förankring i landet vill styrelsen att 
verksamhetschefen vid varje regionblodcentral före den 23 augusti anmäler en för uppdraget 
intresserad person till Agneta Shanwell, som blir styrelsens kontaktperson i arbetsgruppen. 
Denna arbetsgrupp får uppdraget att under hösten 2002 planera ansökan och att externt eller 
inom gruppen rekrytera en engagerad person som kan agera sammanhållande och drivande i 
frågan. Förmodligen behövs åtminstone under en inledningsfas 50% arbetsresurs av en person 
med stöd av arbetsgruppen samt ev. IT/sekreterarinsats. 
 
§3 
Sekreteraren rapporterade från det årliga planeringsmötet i Stockholm den 5 juni inför 
Riksstämman i Göteborg. Sektionens program ligger fredagen den 29 november och planeras 
innefatta såväl ett sektionssymposium om hemovigilans (prel. kl. 10.30-12.00) och en fri 
föredragssession (prel. kl. 13.00-16.00).  
I linje med §6 i styrelsemöteprotokoll från 020410 fick Steen Thyme i uppgift att kontakta och 
bjuda in en representant för DART, det danska hemovigilans-systemet. Det vore också önskvärt 
med någon typ av kliniskt inlägg vid ett sådant sektionssymposium. Förhoppningsvis finns en 
intresserad moderator i arbetsgruppen enl. §2. Abstract-hanteringen är även i år helt elektronisk 
och blankettfilen (laddas ner på http://www.ronden.se/svls/) ska vara sekreteraren tillhanda 
senast 23 augusti, se instruktion. Liksom ifjol hoppas styrelsen på många och intressanta bidrag. 
 
§4 
Handboksgruppens arbete fortsätter med ett möte i höst. Sekreteraren har fått elektroniska 
versioner av kapitel 4 (från 1999) och 5 (från 1996) av Gudrun Liedén, som hjälpt Hans Gulliks-
son att uppdatera dem enligt den beslutade dokumentmallen. Någon egentlig ändring av inne-
hållet har dock ej gjorts i denna revision. Kapitlen kommer att publiceras på hemsidan inom kort. 
 
§5 
Efter förslag av sammankallande Jan-Olof Hildén beslutades att Johanna Strindberg ersätter 
Hans Gulliksson i arbetsgruppen för nationell kvalitetssäkring. Förslaget har dessutom förankrats 
i EQUALIS. 
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§6 
Sekreteraren och ordföranden rapporterade om en enkät som besvarats angående Föreningens 
behov av administrativt stöd och inställningen till ett ev. Läkarnas hus i Stockholm. Administ-
rativt behövs, vilket styrelsen tillstyrker. Att köpa in sig i del av sekreterarresurs i Stockholm 
fyller dock inte dessa behov. Vidare ses inget skäl att byta eller utöka sällskapets lokaler. 
 
§7 
Socialstyrelsen har, som tidigare diskuterats, fått regeringens uppdrag att göra en översyn av 
läkarnas specialiteter. En skriftlig rapport från Steen Thyme om ett möte om specialist-
utbildningen i Stockholm den 9 april har tillställts styrelsen (bilaga 1). Hela mötesdokumen-
tationen inkl. OH-material och en sammanställning av sektionernas remiss-svar i ärendet kan 
rekvireras från Steen Thyme. Bakom översynen verkar bl.a. ligga en önskan om att harmonisera 
med EU samt att kunna effektivisera jourverksamhet. Ordföranden åtog sig att skriva ett brev 
ställt till projektgruppens ordförande Gudmar Lundqvist för att förtydliga blodverksamhetens 
sätt att effektivisera och säkra den medicinska kvaliteten genom regionalisering. 
 
§8 
Ordföranden meddelade att avgiften för SPUR(specialistutbildningsrådet)-inspektion ändrats 
från 2500 till 3000 kr fr.o.m. 2002. Styrelsen föreslog att utbildningsutskottet i samråd med 
kursled-ningen för höstens blodgruppskurs i Linköping ordnar en session där deltagarna ur sitt 
perspektiv ges möjlighet att diskutera ST-utbildningens planering och genomförande i de olika 
regionerna. 
 
§9 
Ingunn Reite (Tønsberg, Norge) har antagits som medlem i Föreningen. Elisabeth Hällström 
(Macopharma Nordic AB) utgår till förmån för Eleonore Tennby (samma företag). 
 
§10  
Ordföranden meddelade att inga SK-kurser i transfusionsmedicin godkänts för år 2003. 
Utbildningsutskottet fick styrelsens uppdrag att tillsammans med kursledningen för framtida 
kurser kontakta IPULS, det nybildade Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige. 
Syftet är att på så vis officiellt ”kvalitetsmärka” de (icke-SK-) kurser som hålls i vårt ämne. 
 
§11 
Styrelsen fastställde att 2003 års vårmöte hålls i Uppsala. 
 
§12 
I enlighet med §3 i styrelsemötesprotokoll från 011119 fastställdes att Mats Bengtsson fortsätter 
att representera Föreningen vid möten med Medicinska Kvalitetsrådet (MKR). Styrelsen emotser 
skriftliga mötesrapporter och/eller att Mats vid behov adjungeras vid framtida styrelsemöten. 
 
§13 
P.g.a. administrativa svårigheter med överförandet av teckningsrätten för Föreningens 
postgirokonto m.m. till den nyvalde kassaförvaltaren meddelades att räkningar o.d. fortsätter att 
hanteras via f.d. kassaförvaltaren Johanna Strindbergs försorg tills problemet lösts. 
 
Vid protokollet,  Protokollet justeras, 
 
Martin L Olsson  Folke Knutson 
Sekreterare   Kassaförvaltare 
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