SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin tisdagen den 5 juni 2007.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice
sekreterare/kassaförvaltare), Jan Konar (suppleant), Ewa Lassén (ledamot), Agneta
Wikman (ordförande).
§1
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ewa Lassén
utsågs att justera protokollet.
§2
IPULS nyblivne VD Kristian Borg har tillskrivit Föreningen och önskar träffa styrelsen
eller annan lämplig gruppering för diskussion. Beslutades att uppdra åt
utbildningsutskottet att kontakta Kristian Borg för ett möte, samt att återrapportera till
styrelsen om utfallet av mötet.
§3
Styrelsen har 070416 till Svenska Läkaresällskapet inlämnat svar på Socialdepartementet
remissvar/promemoria ”Genomförande av Kommissionens direktiv 2005/61/EG”. Svaret
ska även distribueras till styrelsens medlemmar för kännedom. Remissvar har även
lämnats på Socialstyrelsens förslag att spåra upp vissa patientgrupper som löper ökad risk
att ha smittats med Hepatit C av transfusionsblod före år 1992.
§4
Svenska läkaresällskapet (SLS) har bett Föreningen lämna synpunkter på ansökan från
Svensk Förening för Akutsjukvård att bli sektion samt från Sveriges läkares
intresseförening (SLIPI) för primär immunbrist om att bli associerad förening i Svenska
Läkaresällskapet. Beslutades svara att vi inget har att invända mot att dessa ansökningar
beviljas.
§5
Cecilia Pardi, Sanja Johansson och Sofia Frändberg (alla från Göteborg); Sandra
Rathsman (Örebro) och Christina Lundell (Lidköping) hälsas välkomna som nya
medlemmar i Föreningen.
§6
Förutom tidigare bestämda mötestider för styrelsen under hösten (se §56 styrelseprotokoll
070328) bestäms första telefonmöte med styrelsen nästa år till 2008-02-05 kl 14.00.
§7
Folke K framförde önskemål från RBS (Regionblodcentralernas Samarbetsgrupp) om
tillskapande av nationell konsensus rörande blodcentralsrutiner i samband med allogen
stamcellstransplantation. Uppgiften bör uppdras åt Handboksgruppen. Ordföranden
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konstaterade att önskemålet delvis kommer att uppfyllas i och med pågående revision av
Handbokskapitel 7 (Blodgruppering).
§8
Ewa L framförde önskemål från BIS-gruppen att Sverige ansluter sig som medlem i
European Hemovigilance Network (EHN). Förutom Sverige lär endast Tyskland stå
utanför EHN. Årskostnad för medlemskap uppskattas till 10-12.000 kr/år.
Ewa ombads tillskriva styrelsen för SweBA om man kan påta sig denna kostnad, och
samtidigt även framföra att rapporteringsskyldighet till myndigheterna om allvarlig
avvikande händelse/biverkning vid blodverksamhet med fördel kunde administreras via
BIS, så som det sker i Holland. SweBA planerar ett möte i höst med
SoS/Läkemedelsverket/SWEDAC om samordning av inspektionsverksamheten.
§9
Ordföranden rapporterade om planerna att anordna sektionssymposium om resultaten
från SCANDAT-databasen vid årets riksstämma i Stockholm 071130. En artikel är redan
publicerad och flera är på gång.
§10
Ordföranden har fått ansökningar till årets forsknings- och resestipendium (Högmanstipendiet). Baxter ska kontaktas för diskussion om vilka som ska ingå i
stipendiekommittén.
§11
Nordiskt överläkarmöte planeras äga rum i Reykjavik 29-31/8 -07. Mötet som hittills har
hållits vartannat år kan sägas vara en nordisk motsvarighet till RBS funktion i Sverige.
Vanligtvis brukar cheferna + ytterligare någon läkare från regionblodcentralerna delta.
§12
Jan-Olof Hildén har tillskrivit styrelsen med rapport från senaste mötet med Medicinska
Kvalitetsrådet (MKR). Han påpekar att många specialitetsföreningar har sina
kvalitetsindikatorer tillgängliga via sina respektive hemsidor, dit man kan rapportera in
sina resultat och få nationella sammanställningar. Vår Förenings kvalitetsindikatorer
finns ännu så länge endast i ett styrelsemötesprotokoll. Beslutades att aktualisera
Föreningens kvalitetsindikatorer i samband med styrelsens arbetsdag 2007-09-14.
§13
SLS har tillskrivit styrelsen och bett oss redogöra för aktiviteter som planeras under 2008,
då SLS fyller 200 år. Man planerar att utge en skrift med alla sektioners aktiviteter under
jubileumsåret. Konstaterades att Föreningens stående aktiviteter har varit vårmöte samt
program vid riksstämman. Diskuterades vem som kan anordna nästa års vårmöte. Olika
alternativ finns, definitivt förslag beräknas bli klart inom kort.
§14
Socialstyrelsens förslag till Hepatit C look-back (se §3) har föranlett en hel del
telefonsamtal till blodcentralerna från personer som är oroliga att de blivit Hepatit C

2(3)

SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN
smittade via tidigare blodtransfusioner. Dessa personer hänvisas lämpligen till sin
vårdcentral för provtagning.
§15
Ordföranden avslutade mötet. Nästa möte blir ett heldagsmöte i Stockholm fredag 200709-14 med beräknad start kl 10.00. Förslag till agenda vid mötet skickas lämpligen till
ordföranden via e-post.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Bengt Ekermo
Sekreterare

Ewa Lassén
Ledamot
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