SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin torsdagen den 21 april 2005.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jan-Olof Hildén (ordförande), Per-Olof Forsberg
(suppleant), Folke Knutsson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Ewa Lassén (ledamot),
Jannica Samuelsson (adjungerad i egenskap av sekreterare i Svenska Läkares Förening
för Transfusionsmedicin), Agneta Wikman (vice ordförande), Lena Åberg (ledamot).
§52
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Agneta Wikman
utsågs att justera protokollet.
§53
EuroNet-TMS har kallat till möte 2005-07-02 kl 17-20 i anslutning till ISBT-kongressen i
Aten. Agneta Shanwell och Birgitta Nilsson-Sojka ska tillfrågas av sekreteraren om
deltagande.
§54
2005-03-10 hölls en endagskurs i hemoterapi och kirurgi i Uppsala. Enligt §50 från
styrelsemötesprotokoll 050221 skulle bevakning av mötet ske med sikte på eventuell
artikel i Läkartidningen. Bedömningen efteråt är att sådan artikel ej upplevs som
nödvändig.
§55
Ordföranden framförde fråga om Föreningen kunde tänkas att ekonomiskt stötta
anordnande av SK-kurser för läkare, förslagsvis i storleksordningen 10-15 tkr per kurs.
Inom Föreningen för Klinisk Immunologi har detta förekommit. Behovet finns då det
under senare år varit svårt att få del av statliga medel ur SK-”potten”, som fördelas av
IPULS. Inom Föreningen för Klinisk Kemi har man avböjt direkt sponsring av SKkurser, dock har diskuterats att i viss utsträckning ställa upp som ekonomisk garant om
kurserna riskerar gå med förlust. Styrelsen enades om att: a) ej utlova generellt
ekonomiskt stöd, men restriktivt efter bedömning i enskilda fall kunna bidra ekonomiskt,
b) uppdra åt utbildningsutskottet att ta upp problematiken med snedfördelning av SKmedel vid planerad träff med VD för IPULS (Magnus Sederholm) senare i år,
c) uppmuntra anordnandet av framtida SK-kurser gemensamt med övriga
laboratoriespecialiteter (ex. Klinisk Immunologi, Klinisk Kemi, Klinisk Mikrobiologi)
för att öka chansen att erhålla statliga SK-medel. Nästa gång dessa medel ska sökas är för
SK-kurser år 2007.
§56
Vice ordföranden redogjorde för ämnen som anmälts från Föreningen till att belysas i
SBU-rapport. Ännu så länge har inget anmält ämne tagits upp av SBU, men vice ordf.
fortsätter att verka för att så ska ske.
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§57
Sekreteraren läste upp ett brev från Läkartidningen mars 2005, där man efterlyste
vetenskapliga artiklar från yngre läkare i ”Medicinens ABC”. Innehållet ska kondensera
det viktigaste och konkretisera det svenska, aktuella handlingssättet inom avgränsade
områden. Serien om ”Medicinens ABC” började i Läkartidningen 2004, och har blivit
mycket väl mottagen. Ett par specialitetsföreningar har beslutat/planerar att acceptera
publicerad ABC-artikel som fördjupningsarbete för specialistexamen. I första hand
sprider styrelsens medlemmar denna information inom respektive region.
§58
Ordförande redogjorde för skrivelse från labmedicinskt nätverk (= ordförandena från
läkaresällskapets sektioner för Transfusionsmedicin, Klinisk Immunologi, Klinisk Kemi
och Klinisk Mikrobiologi) till Läkemedelsverket (LV). I skrivelsen påpekades problem
som uppkommit på grund av svenska tolkningen av det s.k. IVD-direktivet. LV har nu
svarat att man kommer att föra frågan vidare till Socialstyrelsen. Labmedicinska
nätverket har ytterligare en träff inplanerad i början av juni i år.
§59
Förslag till dagordning för Föreningens årsmöte i Örebro inklusive för den fackliga delen
(Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin) fastställdes.
§60
Sekreteraren rapporterade från diskussion angående klinisk forskning och
forskarutbildning på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm 2005-03-09. Skriftliga
minnesantecningar från mötet har sänts till styrelsens medlemmar.
§61
Riksstämman i Stockholm 2005-11-30 -- 12-02: Föreningen är anmäld, önskad dag för
fria föredrag har angivits till fre 2/12. Av godkända symposier finns inget med direkt
transfusionsmedicinsk anknytning. Diskussion fördes om ämnen för ett eventuellt
sektionssymposium, hänskjuts till årsmötet 2005-05-10.
§62
Monica Andren (Stockholm) och Ewa Källström (Blodcentralen Skåne) har begärt
utträde ur Föreningen.
§63
Remiss inkommit till Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin för yttrande om
beslut rörande omyndigförklarade personer. Ärendet hänskjuts till denna förenings
årsmöte.
§64
Nästa styrelsemöte bestämdes till ett telefonmöte torsdag 2005-09-01 kl 14.00, varefter
ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet

Protokollet justeras

Bengt Ekermo
Sekreterare

Agneta Wikman
Vice ordförande
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