SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 19 april 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).
§42
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat. Agendan för mötet fastställdes.
Agneta Wikman utsågs att justera protokollet.
§43
Sekreteraren redogjorde för planeringsarbetet inför vårmötet i Lund 11 och 12 maj.
Programkommittén har läget under kontroll och ett starkt vetenskapligt program lovar gott,
liksom god uppslutning till utställningen från företagen.
§44
På uppmaning från RBS och Ulf Johnson, som hållit i förberedelsearbetet inför den svenska
anslutningen till European Blood Alliance (EBA), utsåg styrelsen Agneta Wikman att
representera Föreningen i Swedish Blood Alliance (SweBA).
§45
European Society for Haemapheresis and Haemotherapy (ESFH) planerar ett vetenskapligt möte
i Umeå 2006 med Dr. Bernd Stegmayer som lokal organisatör. Styrelsen diskuterade en
förfrågan från Norge, kanaliserad via RBS, om att samordna detta med ett nordiskt möte i
transfusionsmedicin, ev. sammanfallande med Föreningens årliga möte. Då ett sådant beslut
framför allt kräver lokal förankring och arbetsinsats, fick Steen Thyme uppdraget att fråga
verksamhetschefen i Umeå, Birgitta Nilsson Sojka, om ev. intresse för ovanstående.
§46
P.g.a. det stora inflödet av remisser och sekreterarens intermittenta bortavaro p.g.a.
utlandstjänstgöring, sammanfattade ordföranden remissläget så här långt i år, se bilaga 1.
Styrelsen noterade ånyo Olle Åkerbloms ovärderliga hjälp. Kvarvarande arbete fördelades.
§47
Styrelsens uppdrag från föregående årsmöte att utreda förutsättningar för fusion alternativt
fortsatt separation mellan de två delföreningarna inom sektionen (d.v.s. Svensk Förening för
Transfusionsmedicin resp. Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin) diskuterades på
nytt. Beslut togs om att rekommendera det kommande årsmötet status quo, framför allt p.g.a. att
läkarfackliga frågor inte kan hanteras, t.ex. vid omröstning, i en gemensam förening.
§48
Mohammad Abedi (Örebro), Martin Carlsson (Kalmar) och Gunilla Edman (Läkemedelsverket)
hälsades välkomna som medlemmar i Föreningen medan Lars Eriksson (Uppsala), Gunnel
Ihrström (Göteborg), Annika Lindholm (Mölndal) och Gunilla Orrhult Hellund (Uppsala) har
begärt utträde. Dessutom har Cecilia Forsman ersatt Margareta Zimdahl som representant för
ViraNative AB (Umeå).
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§49
Agneta Shanwell rapporterade från Handboksgruppen: Flera kapitel är färdiga att publiceras
efter ett arbetsinternat som kommer att gå av stapeln i slutet av maj. Ytterligare ett möte planeras
också till hösten. Gruppledarna och aktuella författare kommer att deltaga, vilket kommer att
resultera i att inte alla regioner är representerade vid dessa möten. Deltagande baseras på aktivt
deltagande i skrivprocessen. Styrelsen godkände detta förfarande.
§50
Styrelsen ställde sig positiv till ett förslag om ” Quality Management Systems in Blood
Institutions” (QMS), vilket Föreningen gjorts uppmärksam på av Tommy Söderström. Förslaget
är i huvudsak riktat mot de nytillkomna EU-länderna. Då sista dag för svar på förslaget angavs
till 26 april, och eftersom det i princip skulle ha passat som ärende för SweBA efter dess
bildande, ansåg styrelsen att det var utmärkt om Tommy Söderström besvarade förfrågan.
§51
Sekreteraren meddelade att inget konkret förslag på symposium eller sektionssymposium influtit.
Det s.k. sekreterarmötet med Riksstämmodelegationen hålls den 25 maj, varför konkreta planer
måste tas fram tills dess. Styrelsen ansåg att det inte fanns orsak att frångå de senaste årens
tradition att förlägga sektionens program till fredagen under Riksstämman (i år 26 november)
samt att ha ambitionen att hålla en session med fria föredrag och ett sektionssymposium, gärna i
samklang med årets tema (Den växande individen). Arbetet med att förverkliga detta fördelades.
§52
Lena Åberg meddelade att Euronet-TMS planerar sitt nästa möte i Florens (det första utanför
Paris!) i månadsskiftet september/oktober. Sekreteraren meddelade att han är inbjuden att tala
vid detta möte som egentligen är den italienska transfusionsföreningens årliga möte. Exakta tider
och platser avgör vem som ev. har möjlighet att gå på mötet i fråga.
§53
Sekreteraren meddelade att han efter 6 år som vetenskaplig sekreterare avser att avgå i samband
med årsmötet, vilket han meddelat valberedningen för c:a en månad sedan. Åren som sekreterare
har varit ett sant nöje och det är med stort vemod beslutet tvingats fram. Orsaken är bl.a. ökad
arbetsbelastning i form av deltidsarbete i Boston.
§54
Slutligen beslöt ordförande att nästa styrelsemöte läggs i direkt anslutning till vårmötets
avslutande och uppdrog åt sekreteraren att ordna lokal för ändamålet samt kontakta
valberedningens ordförande så att föreslagna kandidater till styrelseposter för 2004-5 bereds
möjlighet att planera för detta
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Martin L Olsson
Sekreterare

Agneta Wikman
Vice ordförande
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Bilaga 1.
Remiss
från
SOS
SLS

MKR

SLF
SLS /SLF
och MKR
SLF

SLF

Remisstitel

Svarad till

Datum

Anm

Klassifikation av åtgärder
inom vård och omsorg
(KÅVO)
Förslag till nya
föreskrifter om kvalitets
och säkerhetsarbete i
hälso- och sjukvården
Mätosäkerhet och
jämförelse av resultat
mellan
metoder/instrument inom
provbunden
laboratoriemedicin
Enkät angående
dokumentering av
fortbildning
Enkät från MKR om
pågående kvalitetsarbete
inom sektionerna
Två utredningar: Ny
doktorsutbildningkraftsamling för excellens
och tillväxt och
Innovativa processer
Högspecialiserad vård

SOS

2004-02-16

SOS

2004-03-29 Ej svarat
via SLS

Mats Bengtsson, MKR
f.v.b. till SWEDAC

2004-04-22 Kvantitativ
a gruppens
dokument

SLF
utredningsavdelningen

2004-05-05
Under
besvarande
Ej svarat

Ej svarat
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