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Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin torsdagen den 9 februari 2006.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Per-Olof Forsberg (suppleant), Jan-Olof Hildén
(ordförande), Folke Knutson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Ewa Lassén (ledamot),
Agneta Wikman (vice ordförande), Lena Åberg (ledamot).
§26
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan-Olof
Hildén utsågs att justera protokollet.
§27
Angående eventuellt ekonomiskt bidrag från Föreningen till att upprätta web-version av
kap. 2 i Handbok för blodcentraler (§22 protokoll 051201): svar har erhållits från Daniel
Wiman på Databyrån att en tänkt placering under ‘Blodlänk Sverige’ skulle medföra att
driftskostnaden redan täcks in av andra medel. Gissningsvis således ingen extra kostnad
utöver programmering + några timmars projektledning. Styrelsen ber Handboksgruppen
inkomma med ett genomtänkt koncept för projektet, därefter beslut om ev. ekonomiskt
bidrag.
§28
Årets Riksstämma äger rum 29/11-1/12 i Göteborg. Årets teman är ”Rörelseorganens
sjukdomar” och ”Medicinsk forskning”. Förslag på symposier samt inbjudan av
gästföreläsare ska vara inlämnade till Svenska Läkaresällskapet via sekreteraren senast
10/3. Diskuterades anordnande av gemensamt symposium om blodanvändning i samband
med ortopediska operationer. AW sonderar med kliniska kollegor om intresse finns för
detta.
§29
Två remisser har inkommit till Föreningen för yttrande: 1) Genomförandet av EGdirektivet om mänskliga vävnader och celler (svar senast 3/3) samt 2) Råd om bevarande
och gallring av landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig
medicinsk dokumentation (svar senast 3/4).
§30
För att förhindra/minska uppkomst av TRALI (transfusionsrelaterad lunginsufficiens) har
man på vissa håll i Sverige infört regeln att plasma från kvinnliga givare ej transfunderas
till patient. Regeln har införts i Storbritannien och hittillsvarande erfarenheter publicerats
i SHOT-rapport 2005-11-21 (www.shotuk.org). Styrelsen beslutade att be Föreningens
arbetsgrupp för Hemovigilans (BIS-gruppen) om deras åsikt i frågan.
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§31
Regeringen har beslutat att från och med 2006-07-01 ska läkarspecialiteterna Klinisk
Immunologi och Transfusionsmedicin slås samman. Från styrelsen för Svenska
Läkaresällskapets Sektion för Klinisk Immunologi har till sekreteraren inkommit ett
förslag till en träff med vår styrelse för diskussion av konsekvenser av
sammanslagningen. Specialistutbildningens uppläggning är en central fråga och en
gemensam arbetsgrupp för utbildningsfrågor behöver utses. Vi svarar att hela eller delar
av vår styrelse gärna medverkar vid sådant möte, förslagsvis i början av juni eller i
augusti.
§32
Birgitta Nilsson Sojka i Umeå har bett styrelsen yttra sig om ett dokument ”Angående
klinisk laboratoriemedicin för examinerade biomedicinare”. Utbildningsansvariga på
universiteten önskar i dokumentet stöd för formaliserad vidareutbildning samt att nya
karriärvägar öppnas för biomedicinarna. I Finland lär exempelvis sjukhuskemisterna efter
erhållen legitimation från finska socialstyrelsen kunna ta ”medicinskt ansvar gentemot
den behandlande läkaren, dock ej mot själva patienten”. Styrelsen stödjer ambitionen att
utveckla och bättre ta tillvara biomedicinarnas kompetens, men menar samtidigt att det
medicinska ansvaret ej kan överlåtas åt annan yrkeskategori än läkare.
§33
Förfrågan har inkommit från Tor Hervig Norge, om han ska författa ett gemensamt
yttrande från Danmark-Norge-Sverige hur vi ser på organisationen EuroNet TMS
(European Network of Transfusion Medicine Societies). Norge har, liksom Danmark och
Sverige, hittills förhållit sig relativt passiv till aktiv medverkan i EuroNet TMS. Styrelsen
anser dock ej att det finns anledning att författa ett gemensamt yttrande om detta.
§34
Konferens om in vitro direktivet (IVD) äger rum i Stockholm 2006-04-04, med
representanter från specialitetsföreningar, socialstyrelsen och läkemedelsverket. Styrelsen
utsåg AW att bevaka mötet.
§35
Förslag att Föreningens ad hoc grupp för nomenklaturfrågor (Jan-Olof Hildén, Ulf
Jonsson, Kerstin Sondell och Agneta Wikman) upphöjs till arbetsgrupp, eftersom
arbetsuppgifterna blivit av mera återkommande karaktär. Styrelsen beslutade enligt
förslaget.
§36
“Örebro-statistiken” för Blodverksamheten i Sverige sköts numera helt i Föreningens
regi. Uppgifterna för 2004 är snart klara att publicera. Fråga har inkommit till styrelsen
om vi anser att en tryckt upplaga behövs (utöver elektronisk publicering) och om
Föreningen i så fall kan bekosta denna. POF framförde att ett mindre antal exemplar
kunde tryckas, och återkommer med förslag inklusive prisuppgift.
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§37
Planeringen för Föreningens vårmöte i Linköping 9-10 maj 2006 är nu klar och
information är utlagd på hemsidan samt har skickats till medlemmarna per e-post.
§38
Keld M. Homburg (NykØbing, Danmark), Kia Karlman (Luleå), Margareta Melin
(Umeå), och Marie Trinks (Linköping) hälsas välkomna som nya medlemmar i
Föreningen.
§39
AW tog upp det på många håll förestående införandet av elektronisk svars- och
beställningshantering till blodcentralerna, och om detta finns reglerat i kommande
författning från socialstyrelsen.
Lennart Rydberg, Göteborg, har lett arbetet med nya författningen.
§40
Sekreteraren ställde frågan om Föreningen kan bekosta deltagande i utländska
expertmöten som upplevs angelägna att bevaka av Föreningens olika arbetsgrupper, och
där annan finansiering för deltagande ej är given. Styrelsen menade att man kunde tänka
sig detta med prövning i varje enskilt fall.
§41
Nästa telefonmöte bestämdes till torsdag 27 april kl 13.00. Ordförande avslutade därefter
mötet.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Bengt Ekermo
Sekreterare

Jan-Olof Hildén
Ordförande
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