SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 21 januari 2009.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice
sekreterare/kassaförvaltare), Ewa Lassén (ledamot), Agneta Wikman (ordförande), Lena
Åberg (vice ordförande).
§34
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordföranden
utsågs att justera protokollet.
§35
Årets Riksstämma äger rum i Stockholm 25-27/11, och har temat ”Att veta vad vi gör
och att göra vad vi vet”. Hur vårdens informationssystem, journaler, kvalitetsregister etc
kan stödja vårt kontinuerliga lärande och vårdens utveckling. Sekreteraren anmäler vår
Förenings/sektions deltagande med fria föredrag på fredag 27/11. Vice
sekreteraren/kassaförvaltaren framförde förslag om ett symposium gemensamt med ex.
anestesi- och hematologisektionen, och återkommer senare efter ytterligare sonderingar.
Om ej acceptans som ´stort´ symposium (senaste anmälningsdag 6/3), så kan vi ha det
som sektionssymposium.
§36
Arbetsgruppen för statistik har genom Rut Norda ställt en fråga till styrelsen om
arbetsgruppen borde uppdras att inventera möjligheterna att från existerande
bloddatasystem få fram utförligare statistik. Sådan statistik efterfrågas från ex.
Europarådet och WHO. Styrelsen tycker att förslaget att arbetsgruppen gör sådan
inventering är bra. Sekreteraren svarar detta till Rut Norda.
§37
Telefon-mötestider för styrelsen bestäms till 090402 kl 08.30-10.00 (OBS! 30 minuter
före tidigare angivet klockslag) resp. 090518 kl 13.30-15.00. Arbetsdag i Stockholm
planeras till onsdag 090902.
§38
Unilabs resestipendium på 10.000 kr för år 2009 har inte fått några sökande vid
ansökningstidens utgång 090119. Beslutades att vi förlänger ansökningstiden två veckor
framåt, och att sekreteraren informerar detta via medlemsutskick.
§39
Remissvar har lämnats till Svenska Läkaresällskapet på ”Kommissionens förslag till
direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för
transplantation”. Föreningens svar har utformats av Lennart Rydberg och Olle Åkerblom.
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§40
Läkaresällskapets utbildningsdelegation har inbjudit till möte 9/3 i Stockholm om
målbeskrivningar och checklistor för vår medicinska specialitet. Stella Larsson från
utbildningsutskottet deltar.
§41
Monica Norlund (Umeå) och Tore Carlsson (företagsmedlem, SYSMEX Sverige) hälsas
välkomna som nya medlemmar i Föreningen.
§42
Ewa Lassén har inför dagens möte anmält frågor rörande a) nationell nomenklatur för
våra metoder och b) hur serologiska reaktioner ska graderas. I första hand hänvisas till
Handbok för Blodcentraler, som är svensk standard i frågor av denna karaktär. I andra
hand bör laboratorierna definiera de egna rutinerna, beroende på vilka metoder man
använder.
§43
Ordföranden berättade att ProSang-användare senare under 2009 förväntas kunna
använda systemets ´Inter-Info´ modul för att uppfylla kravet på aktiv återrapportering
från avd. om utförd transfusion (SOSFS 2007:21).
§44
Michael Murphy från Storbritannien har accepterat inbjudan att vara årets Claes Högman
föreläsare på vårmötet i Umeå 26-27/5.
§45
Smittskyddsinstitutet (SMI, Ragnhild Janzon) har aviserat att man pga resursbrist kanske
ej längre har tid/möjlighet att hålla i inrapporteringen av smittestresultat vid
blodgivartestning. Sekreteraren tillskriver SMI:s chef för avdelningen för epidemiologi,
Annika Linde, och yrkar på att man fortsätter med uppdraget.
§46
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefon-mötestid är enl. ovan 2/4 -09 kl 08.30-10.00.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Bengt Ekermo
Sekreterare

Agneta Wikman
Ordförande

2(2)

