
 
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 
 
 
Protokoll 
 
fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika Läkare-
sällskapets Sektion för Transfusionsmedicin torsdagen den 27 november 2003 i Stockholm. 
 
Deltagare: Jan-Olof Hildén (ordförande), Folke Knutson (kassaförvaltare), Martin L Olsson 
(sekreterare), Agneta Shanwell (suppleant), Agneta Wikman (vice ordförande), Lena Åberg 
(ledamot). 
 
§13 (fr.o.m. årsmötet 2003 förs protokollet i form av punkter med löpande numrering) 
Styrelsens ordförande förklarade mötet 031127 öppnat. Agendan för mötet fastställdes.  
Lena Åberg utsågs att justera protokollet. 
 
§14 
På förfrågan från det centrala kansliet klargjordes det att Agneta Shanwell fortfarande är 
Föreningens representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige. Folke Knutson är suppleant. 
 
§15 
En fråga har tillställts styrelsen av företagsrepresentanter i Föreningen. Enligt IVD-direktivet har 
företagen en skyldighet att förse kunderna med svenska översättningar av de s.k. package inserts 
som tidigare endast förekommit på andra språk än svenska. Förfrågan gäller om dessa kan skickas 
i elektroniskt format på CD där distributörens samtliga reagens dokumenterats. Vid uppdatering 
skickas ny CD. Förändringar noteras särskilt. Styrelsen har i princip inte något emot ett sådant 
förfarande förutsatt att det fullt ut täcker vad som avses i direktivet. I vanlig ordning gäller 
naturligtvis att respektive företag får se till att de praktiska konsekvenserna av förändringen är 
acceptabla för kunderna. 
 
§16 
Ordföranden avrapporterade utbildningsutskottets arbete med två remisser angående IPULS-
kurser och ST-utbildning/examination. Den sistnämnda remissen är förmodligen mest 
kontroversiell och föreslår obligatorisk examination efter genomgången ST. Syftet är att komma 
ifrån jävsproblematik och beroende av enstaka kollegor m.m. vid bedömning av specialist-
kompetens. Ett stort ansvar skulle i så fall hamna på specialistföreningarna som tidigare erbjudit 
de frivilliga examina. Styrelsen föreslår att ansökan om specialistkompetens hanteras som 
tidigare men med den skillnad att en grupp erfarna specialister (t.ex. Föreningens examinations-
utskott) bedömer ansökan inkl. intyg från alla berörda verksamhetschefer, randningsintyg, 
utbildningsbok, dokumentation från genomgångna kurser och utförda 
fördjupningsstudier/publikationer. Denna grupp kan sedan utfärda rekommendation om 
specialistkompetens till Socialstyrelsen alt. föreslå komplettering. 
 
§17 
En ny remiss om klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg (KÅVO) har erhållits från 
Socialstyrelsen. Synpunkter på remissen samt svar på ett antal frågor till just vår specialitet 
förväntas till 16 februari. Om någon Föreningsmedlem önskar deltaga i remissarbetet går det bra 
att få tillgång till hela dokumentationen från närmaste styrelsemedlem. Ärendet kommer att 
diskuteras vid styrelsemöte i januari. 
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§18 
Föreningen har emottagit en förfrågan från Socialdepartementet om att få tillgång till 
Handboken. Sedvanlig prenumeration rekommenderas. 
 
§19 
Ordförande och vice ordförande rapporterade avgivna svar på en remiss från Svenska 
Läkaresällskapet om ändringar i Biobankslagen samt frågor om dess implementering ställda av 
styrgruppen för Landstingens Biobanksprojekt. Föreningen anser frågan så genomgripande att 
det vore lämpligt med en arbetsgrupp, gärna i RBS:s regi, som tog ett samlat grepp om denna 
verksamhetsangelägna fråga. Styrelsen diskuterade vidare behovet av verksamhetssamordning 
angående implementeringen av ”Lagen om etikprövning av forskning som avser människor” som 
träder i kraft 1 januari 2004. Möjligen kunde denna fråga avhandlas i samma arbetsgrupp. 
Agneta Wikman fick uppdraget att föra detta vidare till RBS-mötet på Huddinge 4 december. 
 
§20 
En skriftlig rapport från Steen Thyme angående RBS:s fortsatta arbete med EBA-anslutning 
lästes upp och diskuterades. 
 
§21 
SWEDAC och Medicinska Kvalitetsråder (MKR) har bildat två grupper för det fortsatta arbetet 
med mätosäkerhet. Föreningen uppmanades föreslå representanter. Jan-Olof Hildén deltar i 
gruppen som har att hantera kvalitativa analyser. Ytterligare en person ska utses till den 
kvantitativa motsvarigheten. Dessutom har MKR diskuterat tillämpningen av den nya standarden 
15189. Specialistföreningarna ska ta fram kvalitetsindikatorer och ha synpunkter på hur dessa 
ska kunna hanteras praktiskt.  
 
§22 
Sekreteraren som av annan anledning deltog i Euro’SAT 2003 i Paris 21-21 oktober, 
rapporterade från detta möte med nära koppling till EuroNet-TMS. Data från den av alla 
europiska transfusionsföreningar genomförda enkäten presenterades av gruppledarna. Resultatet 
verkade väl genomarbetat och man avser publicera alltihop i en s.k. ”White Book”. Agneta 
Shanwell hade fått förfrågan från EuroNet-TMS-kansliet om Föreningens nästa styrelsemöte. 
Syftet är oklart. Lena Åberg fortsätter att bevaka det hela för svensk räkning. 
 
§23 
Agneta Shanwell rapporterade om Handboksgruppens arbete. Kapitel 3 och 5 är nu översända till 
sekreteraren för pdf-publikation på hemsidan. Arbetsgruppen har diskuterat huruvida man ska 
vänta på de planerade författningsrevisionerna innan vissa kapitel revideras. Det är styrelsens 
uppfattning att den nuvarande elektroniska strukturen och det nyinförda revisionsbladet 
underlättar kontinuerlig revision av kapitlen. Att avvakta ev. kommande författningsförändringar 
utgör hinder för målsättningen att under perioden 2002-2004 genomföra en första revision av 
samtliga kapitel till acceptabel, samtida status. 
 
§24 
Föreningens SBU-kontaktperson Agneta Wikman meddelade att frågeställningen ”Evidens för 
nyttan av universell leukocytreduktion av blodkomponenter” inlämnats till SBU för ev. 
konsensus-rapport. 
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§25 
Sekreteraren rapporterade att vårmötet 2004 kommer att hållas i Lund den 11-12 maj. Högman-
föreläsare blir professor David J Anstee från Bristol och fokus kommer att ligga på den senaste 
tidens vetenskapliga landvinningar inom vårt ämnesområde samt vilka förändringar de väntas 
medföra för patienter och blodcentraler. 
  
§26 
Resestipendiet på 10000 kr från Capio Diagnostik hade vid ansökningstidens utgång sökts av två 
personer. Urvalskommittén anser att dessa två, Åsa Hellberg och Bahram Hosseini-Maaf från 
Lund, är förtjänta av att dela på stipendiesumman. Mottagarna kommer att annonseras i samband 
med morgondagens fria föredragssession. 
Föreningens resestipendium på 30000 kr för 2004 utlyses i bilaga 1. 
 
§27 
Lars Odin (Halmstad) har begärt utträde ur Föreningen. 
 
 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet,  Protokollet justeras, 
 
 
 
Martin L Olsson  Lena Åberg 
Sekreterare   Ledamot 
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