SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika
Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 6 september 2002.
Deltagare: Jan-Olof Hildén (suppleant), Folke Knutson (kassaförvaltare), Birgitta Nilsson Sojka
(vice ordförande), Martin L Olsson (sekreterare), Agneta Shanwell (ordförande), Steen Thyme
(styrelseledamot) t.o.m. §4, Lena Åberg (ledamot).
§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat. Agendan för dagens möte fastställdes. Lena
Åberg utsågs att justera protokollet.
§2
Verksamhetscheferna vid regionblodcentralerna har utsett en representant per region till
Föreningens nybildade arbetsgrupp för hemovigilans i Sverige: Olle Berseus (Örebro), Bengt
Ekermo (Linköping), Ewa Lundström (Umeå), Catarina Olivestedt (Stockholm N), Miodrag
Palfi (Lund), Agneta Shanwell (Stockholm S), Jan Säfwenberg (Uppsala) och Lena Åberg
(Göteborg).
Till sammankallande i gruppen har utsetts Jan Säfwenberg. Ett telefonsammanträde har hållits
och ett heldagsmöte planeras på Huddinge sjukhus den 17 september. Styrelsen emotser
fortlöpande rapporter från arbetsgruppen under startfasen, bl.a. i form av en analys av frågan om
ev. ansökan till Socialstyrelsens kvalitetsregister vid nästa möjliga ansökningstillfälle.
§3
Programmet för sektionens aktiviteter på Riksstämman fastställdes. Fredagen den 29 november
ges ett sektionssymposium på temat hemovigilans med sammankallande i den nybildade
arbetsgruppen som moderator. Jan Jørgensen från Aarhus är inbjuden gästföreläsare. Därefter
följer en session med elva fria föredrag.
§4
Ordföranden har skrivit ett utkast till brev att skicka till Socialstyrelsens projektgrupp som
utreder hur de medicinska specialiteterna ska förändras. Efter diskussion och vissa tillägg
fastställdes lydelsen i brevet. Ett nytt möte om specialistindelningen är planerat den 23
september i Stockholm. Jan-Olof Hildén utsågs att bevaka Föreningens intressen.
§5
Läkarförbundets chefsförening har skickat brev till alla sektioner i syfte att få kontakt med
verksamhetscheferna inom respektive specialitet. Brevet vidarebefordras till RBS.
§6
SWEDAC låter via Föreningen meddela att behov finns att utbilda fler tekniska bedömare inom
transfusionsmedicin och emotser intresseanmälningar.
§7
SVEDIF (Svensk Diagnostikaförening) vill göra ett nytt försök beträffande samarbete mellan de
laboratoriemedicinska specialitetsföreningarna och branschen. Ordföranden ska träffa Leif
Hjalmarsson från SVEDIF för att få mer information.
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§8
Riksdagen har antagit propositionen som gör det möjligt att överföra ansvaret för läkarnas
fortbildning inkl. SK-kurserna från Socialstyrelsen till Institutet för professionell utveckling av
läkare i Sverige (IPULS). Ett lanseringsmöte för IPULS ska hållas den 25 september och
Föreningen representeras av Jan-Olof Hildén, som i enlighet med §10 (styrelsemötesprotokoll
020610) redan kontaktat IPULS inför kursen i blodgruppsserologi v. 46 för att garantera att den
får önskat status. Ett möte planeras med chefen för IPULS Hans Sederholm.
§9
Svenska Läkaresällskapet har erhållit en förfrågan från Statens Beredning för Medicinsk
Utvärdering (SBU) om att få tillgång till en kontaktperson inom varje specialitet. Styrelsen
beslutade att detta uppdrag kan vila på vice ordförande i Föreningen, således f.n. Birgitta Nilsson
Sojka.
§10
Ordföranden föredrog minnesanteckningarna från det senaste mötet med European Network of
Transfusion Medicine Societies (EuroNet-TMS). Enligt diskussion vid årsmötet närvarade ingen
representant från Sverige vid detta möte. Tanken var att avvakta och se hur detta utvecklas,
något som uppenbarligen även flera andra länder valt. Medan sju länder deltog var åtta ej
närvarande.
Ett konkret förslag fanns att inrätta 13 kommittéer med arbetsområden (som t.ex. leukocytfiltrering, organisation, utbildning, patogeninaktivering, NAT, standards, kvalitetssystem o.s.v.).
Styrelsen gav Lena Åberg i uppdrag att bevaka nästa möte den 4 okt i Paris. Mötesplatserna
kommer i fortsättningen att ambullera mellan de deltagande länderna.
§11
Thorbjörg Nordengen (Octapharma, Norge) och Karin Lindström (Göteborg) hälsades välkomna
som medlemmar i Föreningen.
§12
En remiss om ”Kliniska prövningsdirektiv (Dir 2001/20/EC) – implementeringsdokument för
konsultation” har erhållits via Svenska Läkaresällskapet. Sekreteraren delger styrelsen den
elektroniska länken för åtkomst av dokumentet för bedömning av om ev. remissvar krävs.
§13
Svenska läkaresällskapets specialistföreningarnas representantmöte blir den 10 okt. Huvudfrågan
blir Socialstyrelsens förslag om ny specialitetsindelning. Då ingen av de utvalda ordinarie
representanterna kan närvara utsågs Jan-Olof Hildén att representera Föreningen.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Martin L Olsson
Sekreterare

Lena Åberg
Ledamot
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