SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika
Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 18 november 2002.
Deltagare: Clas Göran Axelsson (suppleant), Jan-Olof Hildén (suppleant), Folke Knutson
(kassaförvaltare), Birgitta Nilsson Sojka (vice ordförande), Martin L Olsson (sekreterare),
Agneta Shanwell (ordförande), Steen Thyme (ledamot), Lena Åberg (ledamot).
§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat. Agendan för dagens möte kompletterades och
fastställdes. Folke Knutson utsågs att justera protokollet.
§2
Samverkan mellan Föreningen och SWEDAC diskuterades. Jan-Olof Hildén rapporterade från
SWEDAC:s bedömarmöte. SWEDAC önskar en diskussionspartner att kunna konsultera för att
t.ex. få vissa verksamhetsfrågor belysta/utredda. Föreningen ställer sig villig att utgöra denna
motpart. Ev. sådana frågeställningar från SWEDAC tillställs ordförande och sekreterare
skriftligen. Sekreteraren fick uppdraget att meddela Marianne Edman-Falkensson detta.
§3
Tidigare har inbetalningskort avseende medlemsavgiften sänts ut i slutet av året men i framtiden
kommer avier istället att skickas ut i början av året. Kassaförvaltaren föreslog att av praktiska
och ekonomiska skäl skicka ut avier avseende både 2002 och 2003 kring årsskiftet. Styrelsen
tillstyrkte förslaget.
§4
Ett utskick av ännu ej elektroniskt tillgängliga kapitel ur Handboken kommer enligt planeringen
att skickas till nya medlemmar i slutet av året.
§5
LÅ rapporterade från möte den 4 oktober i Paris med European Network of Transfusion
Medicine Societies (EuroNet-TMS), en föreslagen samarbetsorganisation mellan de nationella
föreningarna för transfusionsmedicin i Europa. Liksom vid föregående möte var endast c:a
hälften av de kallade länderna representerade. Professor Philippe Rouger fortsätter i funktionen
som koordinator för mötesplaneringen tills vidare.
Man bearbetade bl.a. nätverkets programförklaring, se bilaga 1, och arbetsgruppernas respektive
frågeformulär vilka kommer att skickas till deltagarländerna. Styrelsen skall överlägga med Olle
Åkerblom angående ev. dubbelarbete/konflikt visavi den enkät som skickas ut från Council of
Europe angående 2001 års data.
Nästa möte blir i Istanbul söndagen den 4 maj. Lena Åberg fortsätter att representera Föreningen.
I framtiden kommer verksamheten att kunna följas på webb-adressen www.euronet-tms.org
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§6
Efter diskussion om framtida samarbetsformer ställde sig styrelsen positiv till att utröna RBS:s
inställning till att förtydliga förhållandet mellan Föreningen och RBS. RBS har i dagsläget fördelen att vara regionrepresentativt sammansatt. Så behöver ej vara fallet i Föreningens styrelse.
RBS är däremot inte en formell remissinstans. Ärenden riskerar ibland att hamna mellan SoS:s
expertgrupp, RBS och Föreningen om inte konstellationernas roller klargörs. De styrelseledamöter som sitter i RBS tar upp frågan.
§7
Ett brev har skickats till ordföranden från QSBE-gruppen angående Handbokens framtid, se
bilaga 2. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget. Clas Göran Axelsson anmälde dock
avvikande åsikt baserad på konsekvensen för kombinerade laboratorier med både blodcentral
och klinisk kemi.
§8
Medlemmar: Birgit Johansson (Karlstad) och Eija Enbuska (Luleå) hälsades välkommen som
medlem i Föreningen.
§9
På vårmötet i Uppsala 13-14 maj 2003 kommer hemovigilans att vara ett tema. Förslaget att
bjuda in Lorna Williamson som nästa års Högman-föreläsare accepterades av styrelsen.
Sekreteraren anmälde avvikande åsikt då hon nyligen varit sektionens gästföreläsare på
Riksstämman. Inbjudan till mötet och preliminärt program kommer inom kort att skickas ut
tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgifterna.
§10
Ordföranden rapporterade från möte den 17 september med arbetsgruppen för hemovigilans i
Sverige, se bilaga 3. Styrelsen ställde sig positiv till förfrågan om att efter ansökan finansiera i
första hand särskilda kostnader för internat och möten inför en föreslagen start av ett nationellt
hemovigilanssystem 1 juli 2003.
§11
Ordföranden rapporterade från telefonmöten med referensgruppen för IT inom laboratoriemedicin. Dessa har mycket handlat om rapportering från andra möten av intresse. Inga beslut har
fattats. Ett större möte planeras på Täby Park Hotell den 26-28 mars 2003. Föreningen deltar
dock ej som arrangör av detta möte.
§12
Jan-Olof Hildén rapporterade från samtal med Hans Sederholm, VD för IPULS. Tyvärr fanns
ingen möjlighet att kvalitetsmärka den just hållna kursen i blodgruppsserologi då IPULS inte
startar sådan verksamhet förrän efter årsskiftet. Jan-Olof Hildén bevakar IPULS-mötet den 19
december. Ordföranden rapporterade att IPULS begärt in sektionens prioritering av
kursaktiviteter för 2003. Hemoterapi och transplantationsimmunologi står nu högst på listan.
Då fler anmälda intressenter finns överväger Linköping att ge den blodgruppsserologiska kursen
i repris, ev. redan 2003 eller 2004.
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§13
Folke Knutson rapporterade från Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 22 oktober. Två
förslag till stadgeändringar avslogs. Förslaget om en ny specialitetsindelning diskuterades livligt.
Förslaget om en sammanhållen laboratoriemedicinsk specialitet verkar inte längre aktuellt.
Däremot finns förslag om fusion mellan t.ex. transfusionsmedicin och klinisk immunologi resp.
mikrobiologi och virologi för att ändå minska antalet specialiteter.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Martin L Olsson
Sekreterare

Folke Knutson
Kassaförvaltare
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