SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin torsdagen den 15 januari 2004.
Deltagare: Jan-Olof Hildén (ordförande), Folke Knutson (kassaförvaltare), Martin L Olsson
(sekreterare), Agneta Shanwell (suppleant), Steen Thyme (ledamot), Agneta Wikman (vice
ordförande), Lena Åberg (ledamot).
§28
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat. Agendan för mötet fastställdes.
Steen Thyme utsågs att justera protokollet.
§29
Det vid årsmötet avsatta anslaget på 25.000 kr till arbetsgruppen för hemovigilans i Sverige
(sedermera Blodövervakning i Sverige, BIS) avser perioden 1 juli 2003 – 30 juni 2004. Enligt
kassaförvaltaren återstår f.n. c:a 20.000 kr, vilket styrelsen förmodar räcker för vårens
aktiviteter. Det finns dock inga hinder att förlänga denna period vid behov.
Styrelsen uppmanar arbetsgruppen att i god tid inför vårmötet inkomma med förslag till budget
för kommande aktiviteter hösten 2004 och framöver.
§30
Viveka Stiller, Stockholm, har tillskrivit styrelsen efter att ha varit på en European School of
Transfusion Medicine (ESTM)-kurs om pediatrisk transfusionsmedicin. Vid denna kurs
framkom två önskemål:
a) Dels önskade professor Umberto Rossi, som administrerar ESTM, att Sverige ska utse en eller
två representanter till en europeisk arbetsgrupp, vars uppgift är att skriva riktlinjer för pediatrisk
transfusion. Styrelsen anser dock att det är viktigt att denna typ av dokument får förankring i
befintliga organisationer och arbetsformer, såväl i Sverige som i Europa.
b) Viveka Stiller fick också en förfrågan av Rossi om det vore möjligt att anordna en ESTM-kurs
i Sverige. Något ämnesval för kursen angavs dock ej.
Styrelsen uppdrog åt Agneta Wikman och Agneta Shanwell att med Vivekas hjälp kontakta
Rossi för att samla in mer information om dessa två frågor tills nästa möte. Ev. svensk
representation vid ESTM-möten (ofta i samband med ISBT-kongresser) där kursplaneringen
läggs behöver också utredas.
§31
Styrelsen har emottagit brev från professor Urban Forsum om NPU-kodverket. Han menar att
Föreningen snarast behöver tillsätta en arbetsgrupp för genomgång av koder som kan bli aktuella
för transfusionsmedicin. Frågan ventilerades redan för snart två år sedan på vårmötet i Göteborg.
Det förefaller finnas en chans att få viss hjälp med det rent praktiska administrationsarbetet.
Gunnar Nordin och en medarbetare vid Equalis har erbjudit sig att deltaga vid det första mötet
och se till att arbetet kommer igång. Styrelsen uppdrog åt ordförande och vice ordförande att
initiera ett sådant möte samt vid behov knyta ytterligare medlemmar till arbetet.
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§32
Sekreteraren meddelade att det åter är dags att inkomma med förslag på symposier till
Riksstämman. Ifjol fanns ett förslag om ”hemovigilans för kliniker” men det ansågs då
prematurt. Temat för årets möte är ”Barnet – den växande individen”, varför ett förslag skulle
kunna vara just pediatrisk transfusion. Agneta Shanwell och Lena Åberg tar frågan med sig till
nästa BIS-möte och Folke Knutson kontaktar Anders Kreuger, Uppsala, som tillsammans med
Olle Åkerblom skrivit en artikel om rekommendationer för blodanvändning till barn
(Läkartidningen, 7 februari 2002).
§33
Insamlingen av synpunkter på remissen från Socialstyrelsen om klassifikation av åtgärder inom
vård och omsorg (KÅVO) diskuterades. Problem med de elektroniska dokumenten framkom,
varför sekreteraren fick uppdraget att ånyo skicka dessa till styrelsen. Frågeställningen är
komplex och gäller bl.a. om det finns andra kodverk att dra nytta av eller anpassa sig till.
Folke Knutson fick uppdraget att söka Olle Åkerbloms hjälp i ärendet.
§34
Styrelsen hälsar följande nya medlemmar välkomna i Föreningen: Annika Aldeborn, Berith
Hummelgren, Ingrid Lindbeck och Christina Sandell (samtliga från Linköping).
Birgitta Lüning (Stockholm) har begärt utträde ur Föreningen.
§35
Föreningens SBU-kontaktperson Agneta Wikman meddelade att frågeställningen ”Evidens för
nyttan av universell leukocytreduktion av blodkomponenter” nu accepterats av SBU, dock ej för
s.k. alert-rapport utan istället med avsikt att ta fram en mer omfattande rapport.
§36
Steen-gruppen önskar kunna publicera inte bara den senaste versionen av ISBT 128-komponentkoderna på Föreningens hemsida, utan även tidigare versioner. För närvarande råder dock
platsbrist p.g.a. de inscannade, äldre Handbokskapitlen. Sekreteraren fick i uppdrag att
undersöka möjligheten att mot en kostnad temporärt expandera sektionens server-utrymme.
§37
Agneta Wikman rapporterade från RBS-mötet den 4 december angående §19 på föregående
protokoll, d.v.s förslaget om en arbetsgrupp för biobankslagens implementering inom
transfusionsmedicin. Den allmänna inställningen var dock att blodcentralerna skulle inta en
avvaktande hållning tills alla redan tillsatta arbetsgrupper på olika håll i landet är färdiga med
sina respektive utredningar. Om blodcentralernas intresse och särskilda frågeställningar tas till
vara återstår alltså att se.
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Martin L Olsson
Sekreterare

Steen Thyme
Ledamot
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