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Protokoll

Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 21 februari
2005. 

Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jan-Olof Hildén (ordförande), Folke Knutson
(vice sekreterare/kassaförvaltare), Ewa Lassén (ledamot), Jannica Samuelsson
(adjungerad i egenskap av sekreterare i Svenska Läkares Förening för
Transfusionsmedicin), Agneta Shanwell (suppleant). 

§40
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ewa Lassèn
utsågs att justera protokollet.

§41
V.g. se §35 från föregående protokoll 2004-11-26. Ordföranden rapporterade från
uppföljande möte på f.m. 2005-01-27, där även sekreteraren deltog. Konferensen är nu
omdöpt till ”Life Science Conference”. Kemister och immunologer har sagt ja till aktiv
medverkan, mikrobiologer avböjer medan SFTM avvaktar och kan agera ”bollplank”.
Projektledare för vetenskapliga innehållet är Märit Johansson från Apotekarsocieteten.
Nästa möte är planerat till 2005-04-13. På e.m. 27/1 träffades ordförandena från
specialistföreningarna klin. kemi, klin. immunol., mikrobiologi och transfusionsmedicin
och dryftade gemensamma angelägenheter. Bl.a. har detta resulterat i en gemensam
skrivelse till myndigheterna för att påpeka brister i det svenska IVD-direktivet. Nytt möte
planeras till 2005-06-01 i Stockholm.

§42
Sveriges Läkarförbund har tillskrivit Föreningen och bett om förslag senast 2005-03-01
på föreningsrepresentant som kan åtaga sig uppgiften att kvalitetsgranska internationella
utbildningar och kongresser. Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att tillfråga lämplig
person.

§43
VD Magnus Sederholm på IPULS vill ha möte under 2005 med SFTM:s styrelse eller
annan lämplig gruppering. Styrelsen gav utbildningsutskottet i uppdrag att genomföra
detta möte.

§44
Frivillig specialistexamination i ämnet Transfusionsmedicin kommer att anordnas 24-
25/5 i Uppsala. Vidare information finns på Föreningens hemsida, fliken kurser & möten.

§45
Uppdaterad information om vårmötet i Örebro 10-11/5 finns nu på Föreningens hemsida.
Före vårmötet, på eftermiddagen 9/5, anordnas ett workshop om ny aferesutrustning.
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§46
Sekreteraren utsågs att bevaka ett möte i SLS lokaler i Stockholm 2005-03-09 anordnat
av Svenska Läkaresällskapets kommitté för Klinisk Forskning och Sjukvårdens
Organisation. Syftet med mötet är att utveckla och förstärka klinisk forskning och
forskarutbildning.

§47
Sekreteraren informerade om förberedelserna för riksstämman i Stockholm 30/11-2/12.
Årets tema är ”Psykisk hälsa”. Eventuella förslag på symposier samt förslag till utländska
föreläsare ska inlämnas via sekreteraren senast 11 mars.

§48
Lotta Wikström (Stockholm), Per Sandgren (Stockholm), Jeanette Hallberg (Stockholm)
och Nahreen Tynngård (Linköping) hälsades välkomna som nya medlemmar i
Föreningen.

§49
Ordföranden redogjorde för en förfrågan från ett länssjukhus om man på plats kunde
utbilda en specialist i transfusionsmedicin + klin. immunologi utan att man hade läkare
med dessa specialistkompetenser anställda på sjukhuset. Styrelsen menar att huvuddelen
av specialistutbildningen ska fullgöras på sjukhus där specialist finns tillgänglig.

§50
Jannica Samuelsson föreslog att Föreningen utser representant att bevaka IPULS-
godkänd kurs i Uppsala 10/3 runt hemoterapi och kirurgi. Kort bidrag till läkartidningen
med rekommendationer från mötet  är målet. Ordf./sekr. åtog sig att tillfråga lämplig
person.

§51
Ordföranden avslutade mötet. Tid för nästkommande telefonstyrelsemöte är sedan
tidigare bestämd till 2005-04-21 kl 13.00. 

Vid protokollet, Protokollet justeras,

Bengt Ekermo, Ewa Lassén
Sekreterare Ledamot 


	Protokoll

