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Protokoll

Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin torsdagen den 1 september
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), Agneta Wikman (vice ordförande),
Lena Åberg (ledamot).

§1
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Folke Knutson
utsågs att justera protokollet.

§2
Remiss om förslag till blodsäkerhetslag har inkommit till Föreningen för yttrande. Svar
skall vara Svenska Läkaresällskapet tillhanda 050914. Föreningen ska även lämna svar 
direkt till socialdepartementet senast 050930. Handläggningen diskuterades.

§3
Till sektionens program 2/12 vid årets riksstämma i Stockholm har ett antal fria föredrag
inkommit, och ett sektionssymposium är också klart. V.g. se bilaga 1.

§4
Svenska Läkaresällskapet har bett sektionerna ange en kontaktperson för etikfrågor.
Bengt Ekermo utsågs till detta.

§5
Agneta Shanwell har fått 10 exemplar av den s.k. ”White Book” som innehåller uppgifter
om blodverksamhet i EuroNet-TMS medlemsländer. Böckerna ska fördelas jämnt via
styrelsemedlemmarna till regionblodcentralerna i Sverige.

§6
Capio utlyser även i år ett resestipendium på 10.000 kronor att fördelas av Föreningen, se
bilaga 2.

§7
Diskussion om status för Handbok för Blodcentraler. Alla var ense om att Handboken har
status som nationell ”guideline” och ska skrivas som en standard. Önskvärt är att
nyproducerade/reviderade kapitel framgent delges regionblodcentralerna via
verksamhetscheferna innan publicering sker på Föreningens hemsida, detta för att
åstadkomma bred förankring av innehållet. Påpekades även att den som vill fortlöpande
kan skicka e-post till kapitelansvariga med synpunkter på innehållet.
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§8
Föreningens vårmöte 2006 planeras äga rum i Linköping 9-10 (tis-ons) maj.

§9
ESAO (European Society of Artificial Organs, www.esao.org) håller sin 33:e kongress i
Umeå 21-24/6 2006, tillsammans med ESFH (European Society for Haemapheresis,
www.esfh.org) 20-21/6 2006. Kongresspresidenten Bernd Stegmayr har begärt och fått
passivt stöd till arrangemanget från Föreningen. 

§10
Representanter från Föreningens utbildningsutskott har nyligen träffat Magnus
Sederholm, VD på IPULS. En utredning av hela systemet med SK-kurser pågår, och det
kommande utredningsförslaget förväntas tillmötesgå synpunkter framförda från
Föreningens sida.

§11
Förfrågan har inkommit till Föreningen från Italienska transfusionsföreningen om man
kan få köpa vår Handbok för Blodcentraler. Frågeställaren har hört Olle Åkerblom
berätta om denna vid en session på ISBT-mötet i Aten juli 2005. Sekreteraren svarar att
Handboken endast finns publicerad på svenska språket.

§12
Ordförande har besvarat en remiss från SIS om ISO-standard för  "Blood bag systems
with integrated features”.

§13
I Föreningens arbetsgrupp för nationell kvalitetssäkring har Hans Gulliksson ersatt
Agneta Wikman.

§14
Ewa Lövdahl (Kalmar) och Tuulikki Johansson (Göteborg) har begärt utträde ur
Föreningen. Martin Volmerstedt har också fått lämna Föreningen, då det företag han
numera arbetar på (Baxter) redan har en medlem. Charlotta Malm (BMA, blodc. i Skene)
är ny medlem.

§15
Nästa styrelsemöte bestämdes bli i Stockholm torsdag 2005-12-01 ca kl 16, varefter
ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet, Protokollet justeras,

Bengt Ekermo Folke Knutson
Sekreterare Vice sekreterare/kassaförvaltare
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 050901

Transfusionsmedicin
Fredagen den 02 december

SAL K 16/17
08.30-08.42 1.  Snabbtining av FFP med en ny
radiovågsbaserad tiningsteknik och effekt på faktor V,
VIII och protein S under lagring vid 4°C. Fredrik Boström,
Lars Ekemar, civ.ing., Nils Egberg, Joachim  Lundahl.
08.42-08.54 2.  Förvaring av buffy-coat-framställda
trombocyter i tillsatslösning PAS II : In vitro effekter av
förvaring vid 4 grader Celcius. Per  Sandgren, Doktorand,
Agneta Shanwell, Hans  Gulliksson, Docent.
08.54-09.06 3.  Jämförelse mellan maskinell och manuell
tvättmetod av trombocytkoncentrat. Vesterinen Mervi,
Biomedicinsk analytiker.
09.06-09.18 4.  Undersökning av bestrålade trombocyter
under förvaring. Stella Larsson, Hans Gulliksson, Docent,
Agneta Sjödin, BMA, Mervi Vesterinen, BMA.
09.18-09.30 5.  In Vitro Evaluation of Buffy-Coat Platelet
Concentrations Prepared with Orbisac Buffy-Coat
System, Treated with Intercept Blood System. Folke
Knutson, Helena Löf, Biomedicinsk analytiker, Lydia
Gavrilovic, Manuela Ghielli.
09.42-09.54 6.  Erfarenheter av helautomatiserat
robotsystem för blodgruppserologiska analyser. Catarina
Olivestedt, lene gustafsson, shahbaz dara.
09.54-10.06 7.  Erytrocytantikroppar med specificitet anti-
M och allvarlig fetal hemolys i tre graviditer. Agneta
Wikman, Gunilla Gryfelt, Ann Edner, Baldvin Jonsson, Jan-
Inge Henter.
10.06-10.18 8.  Blodtappning av standardiserad mängd Hb
med hjälp av MacoPharma ABC. Folke Knutson, Helena
Lööf, BMA, Eleonore Tennby, BMA.
10.18-10.30 9.  Framställning av blodkomponenter dagen
efter blodgivning. Hans  Gulliksson, Docent, Mervi
Vesterinen, BMA, Agneta Sjödin, BMA, Stella Larsson.
10.45-12.00 10SS.  Kan vi förbättra hanteringen av
blodgivare med ospecifik reaktivitet i sållningstester för
blodsmitta? Sören Andersson, Bengt Ekermo, Elsa Tynell,
Madeleine  von Sydow. Moderator: Bengt Ekermo.
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Bilaga 2 till styrelsemötesprotokoll 050901

UTLYSNING AV RESESTIPENDIUM FRÅN CAPIO DIAGNOSTIK 2005

Svensk Förening för Transfusionsmedicin har nöjet att få hjälpa till att dela ut ett
resestipendium på 10.000 kr från Capio Diagnostik. Stipendiet är avsett att användas för
att täcka kostnader vid konferens och resor i samband med vidareutbildning för enskild
individ.

Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom det transfusionsmedicinska ämnesområdet
men medlem i Svensk Förening för Transfusionsmedicin har företräde.

Stipendiet delas ut på villkoret att mottagaren förbinder sig att avlämna en skriftlig
rapport inkl. ekonomisk redovisning till Capio Diagnostik och Svensk Förening för
Transfusionsmedicin senast en månad efter avslutad resa. Capio Diagnostik förbehåller
sig rätten att publicera rapporten i CapioNytt samt på www.capiodiagnostik.se. 

En nämnd bestående av föreningens ordförande och vetenskaplige sekreterare samt
Socialstyrelsens vetenskapliga råd i transfusionsmedicin beslutar om tilldelning av
stipendiet, som utdelas i samband med den transfusionsmedicinska sektionens fria
föredragssession vid Svenska Läkaresällskapets Rikstämma i Älvsjö 2 december.
Nämndens beslut kan ej överklagas.

Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning, redogörelse för resans ändamål
samt ekonomisk kalkyl, skall tillställas Föreningens vetenskaplige sekreterare per brev.

Ansökan ska senast vara Föreningen till handa på nedanstående adress den 31 oktober
2005.

Enligt uppdrag,

Bengt Ekermo
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Förening för Transfusionsmedicin

Transfusionsmedicin och Klinisk Immunologi
Universitetsjukhuset
581 85 Linköping

http://www.capiodiagnostik.se/
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