SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika
Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 5 september 2003.
Deltagare: Clas Göran Axelsson (suppleant), Jan-Olof Hildén (ordförande), Folke Knutson
(kassaförvaltare), Martin L Olsson (sekreterare), Agneta Shanwell (suppleant), Steen Thyme
(ledamot), Agneta Wikman (vice ordförande), Lena Åberg (ledamot).
§1
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat. Agendan för dagens möte fastställdes.
Agneta Wikman utsågs att justera protokollet.
§2
Ett budgetförslag har i enlighet med årsmötets beslut inkommit till styrelsen från arbetsgruppen
för hemovigilans i Sverige. En något reviderad budget fastställdes till 25000 kr, vilket inkluderar
reskostnader i samband med två arbetsmöten i Stockholmstrakten. Handboksgruppen uppmanas
att på motsvarande sätt inkomma med motiverat budgetförslag avseende beslutade aktiviteter.
§3
Ett möte den 12 maj i Paris med EuroNet-TMS har hållits utan nordiskt deltagande. Åtta andra
länders representanter deltog. Minnesanteckningarna granskades. Agneta Shanwell har kontaktat
de nordiska representanterna som är måttligt intresserade av fortsatt aktivt deltagande. Styrelsen
beslutade att fortsätta följa utvecklingen i väntan på att skillnaden mellan EuroNet-TMS och
EBA blir klargjord. Nästa möte blir den 19 oktober i Paris, men Föreningen har förmodligen inte
möjlighet att deltaga.
§4
Ordförande och sekreterare har blivit kontaktade av Jan Skaring som representerar SINDIF. Man
föreslår att samtliga laboratoriemedicinska sektioners vårmöten vartannat år hålls i Älvsjö vid en
och samma tidpunkt. Syftet är bl.a. företagens utställningsinsatser kan samlas och därmed göras
bättre. Sektionerna för klinisk kemi och mikrobiologi har enligt Jan Skaring uttalat sig positivt.
Styrelsen är dock negativ till idén som sådan och ställer sig tveksam till att ha fler arrangemang i
Älvsjö. Konceptet att låta Riksstämman växla mellan Göteborg och Stockholm fungerar bra. Det
regionala inslaget är en viktig del av Föreningens Vårmötesarbete.
§5
Det ev. svenska medlemskapet i European Blood Alliance diskuterades. Styrelsen framhåller
vikten av att undvika dubblering av funktioner i den svenska blodorganisationen. Inför RBSmötet i Lund i september då Ulf Johnson ska rapportera angående det danska medlemskapet, vill
Föreningen betona sitt intresse av att delta i processen och ta plats i en ev. framtida styrgrupp.
§6
Vice ordförande har i egenskap av kontaktperson bevakat ett SBU-möte den 29 augusti. Mötet
gällde bl.a. att informera sektionen om möjligheten att föreslå ämnen för framtida rapporter.
SBU publicerar ett tiotal rapporter per år. Ett ämne som föreslogs var ”Evidens för nyttan av
universell leukocytreduktion av blodkomponenter”.
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§7
Sekreteraren berättade om förberedelserna inför Riksstämman 26-28 november i Stockholm.
Tre regionblodcentraler har skickat in 10 abstracts, varav 7½ har sitt ursprung i en region.
Sekreteraren är övertygad om att detta inte är representativt och betonade vikten av deltagande
från flera regioner. Den fria föredragssessionen riskerar annars att bli för ensidig och i sämsta
fall dåligt besökt. Riksstämman har varit och är ett viktigt skyltfönster för att utbyta tankar om
och visa upp forsknings- och utvecklingsaktiviteter som pågår vid landets blodcentraler. Två
sektionssymposier med nära anknytning till vår verksamhet är beslutade, se program (bilaga 1).
§8
Ett möte om kodverket för klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ) kommer att hållas den
16 september i Stockholm. Tyvärr har styrelsen ingen möjlighet att skicka en representant men
mötet utgör endast en förberedelse för en andra remissomgång, som senare kommer att tillställas
Föreningen.
§9
Capio Diagnostik har i brev meddelat vissa laboratoriemedicinska sektioner och riksföreningar
att de önskar låta var och en av dessa dela ut ett resestipendium à 10000 kr under 2003 för
kongressresa eller vidareutbildning inom respektive verksamhetsområde. Styrelsen tackade för
detta initiativ och beslutade att låta samma regelverk gälla som för Föreningens ordinarie
resestipendium. Utlysningens innehåll och sista ansökningsdag framgår av bilaga 2.
§10
Ordförande informerade om att Föreningens remiss-svar angående mätosäkerhet (ME61) har
tillställts SWEDAC. Svaret formulerades av Olle Åkerblom och cirkulerades i styrelsen för
synpunkter. Styrelsen tackar Olle för hans engagemang.
§11
Karin Vikholm (Uppsala) och Marie Nordahl (Lund) hälsades välkomna som medlemmar i
Föreningen medan Inger Smids (Trollhättan) och Gun Pettersson (Karlstad) har begärt utträde.
§12
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Martin L Olsson
Sekreterare

Agneta Wikman
Vice ordförande
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 030905
Transfusionsmedicin
FREDAGEN DEN 28 NOVEMBER
Sal K16/17
10.30-12.00

1 SS SEKTIONSSYMPOSIUM
Blodgrupper och molekylärbiologi - En utbildningssession om ny kunskap, metodval och
klinisk nytta.
Moderator: Agneta Wikman. Deltagare: Ph.D. Jill Storry, Martin L Olsson.

Sal J2
13.00-15.45
FRIA FÖREDRAG. Moderator: Jan-Olof Hildén.
13.00 2. Regenererande autologa del(20q)-positiva erythroida progenitorer, efter DLI-behandling av en MDSpatient som recidiverat efter allo-SCT, kan ge ett normalt perifert blodvärde. Josefina Horvath Dykes,
Anders Lindmark, Stig Lenhoff, Ingemar Winqvist, Bertil Johansson, professor Tor Olofsson, Martin L
Olsson.
13.15 3. Nya null-alleler vid KEL-locus förklarar avsaknaden av Kell-glykoprotein på erytrocyter med den
kliniskt viktiga Ko-fenotypen i den svenska populationen. Doktorand Elisabet Sjöberg Wester, Bengt
Ekermo, Birgitta Nilsson Sojka, Karin Schneider, Jan Säfwenberg, FIBMS Joyce Poole, Ph.D. Jill
Storry, Martin L Olsson.
13.30 4. Utvärdering av automatiserad tvättning av erytrocyter i slutet system med Haemonetics ACP 215.
Stella Larsson, BMA Roya Afshar, BMA Kerstin Christoffersson, Docent Hans Gulliksson, Martin L
Olsson, BMA Ann-Margret Swärd-Nilsson, BMA Agneta Sjödin, BMA Mervi Vesterinen.
13.45 5. Detektion av fem RHD-svaga alleler med allel-specifik primer PCR. BMA Tobias Edsfeldt, doktorand
Åsa Hellberg, doktorand Elisabet Sjöberg Wester, Martin L Olsson.
14.00 6. RHD-detektion av foster-DNA i maternell plasma med realtids-PCR. Doktorand Åsa Hellberg,
doktorand Elisabet Sjöberg Wester, Martin L Olsson.
14.15 Paus & Diskussion.
14.30 7. Transfusionskomplikationer i Region Skåne rapporterade fr.o.m. 020701 t.o.m. 030701. Miodrag Palfi.
14.45 8. Uppgifter i riskdatabasen rörande blodverksamheten i Sverige. Rut Norda, med.dr. Derek Filbey, BMA
Ida Könberg.
15.00 9. Molekylärbiologiska analyser av exoner och introner i ABO-genen avslöjar en ny hybrid-allel (O1v-A2)
som medför försvagat A-uttryck på erytrocyter hos individer med afrikanskt ursprung. Doktorand
Bahram Hosseini-Maaf, doktorand Åsa Hellberg, BMA Maria J Rodrigues, docent M Alan Chester,
Martin L Olsson.
15.15 10. Tolv nya molekylärgenetiska förklaringar till null-fenotyperna p och Pk inom kollektionen och
blodgruppssystemet GLOB. Doktorand Åsa Hellberg, Hr. Hein Hustinx, Cyril Levene, Ph.D. Marion
Reid, Alvaro Ringressi, Vered Yahalom, Martin L Olsson.
15.30 11. In vivo överlevnad och recovery av 7 dygn gamla trombocyter. Agneta Shanwell, Beatrice Diedrich,
BMA Cecilia Falker, laboratorieingejör Berit Jansson, 1:e sjukhusfysiker Leif Svensson.
Observera även sektionssymposiet ”Transplantation som behandling” som hålls i sal B2 den 27 november
kl. 08.30-10-15 (för närmare detaljer, v.g. se sektionens för klinisk immunologi program.
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Bilaga 2 till styrelsemötesprotokoll 030905

UTLYSNING AV RESESTIPENDIUM FRÅN CAPIO DIAGNOSTIK 2003
Svensk Förening för Transfusionsmedicin har nöjet att få hjälpa till att dela ut ett
resestipendium på 10000 kr från Capio Diagnostik. Stipendiet är avsett att användas för att
täcka kostnader vid konferens och resor i samband med vidareutbildning för enskild individ.
Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom det transfusionsmedicinska ämnesområdet men
medlem i Svensk Förening för Transfusionsmedicin har företräde.
Stipendiet delas ut på villkoret att mottagaren förbinder sig att avlämna en skriftlig rapport
inkl. ekonomisk redovisning till Capio Diagnostik och Svensk Förening för
Transfusionsmedicin senast en månad efter avslutad resa. Capio Diagnostik förbehåller sig
rätten att publicera rapporten i CapioNytt samt på www.capiodiagnostik.se.
En nämnd bestående av föreningens ordförande och vetenskaplige sekreterare samt
Socialstyrelsens vetenskapliga råd i transfusionsmedicin beslutar om tilldelning av stipendiet,
som utdelas i samband med den transfusionsmedicinska sektionens fria föredragssession vid
Svenska Läkaresällskapets Rikstämma i Älvsjö 28 november. Nämndens beslut kan ej
överklagas.
Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning, redogörelse för resans ändamål samt
ekonomisk kalkyl, skall tillställas Föreningens vetenskaplige sekreterare per brev.
Ansökan ska senast vara Föreningen till handa på nedanstående adress den 10 november
2003.

Enligt uppdrag,

Martin L Olsson
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Förening för Transfusionsmedicin
Blodcentralen Skåne
Universitetsjukhuset i Lund
221 85 Lund

