SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin torsdagen den 2 april 2009.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice
sekreterare/kassaförvaltare), Jan Konar (suppleant), Ewa Lassén (ledamot), Agneta
Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande).
§47
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Vice
sekreteraren/kassaförvaltaren utsågs att justera protokollet.
§48
Johanna Strindberg har å Föreningens vägnar bevakat ett möte på SLS om läkares
fortbildning, och avgivit skriftlig rapport från mötet till ordföranden. Beslutades att be
Johanna rapportera även vid årsmöte i Umeå.
§49
SPUR-inspektörer finns nu 4 st, 2 för Klinisk Immunologi (Bo Nilsson och Martin
Olsson) och 2 för Transfusionsmedicin (Nicholas Holthuis och Johanna Strindberg).
Nicholas, som även är sammankallande, har bett Föreningen ge sitt stöd till att
inspektioner nu kommer till stånd. Han kommer inbjudas till kommande möte med RBS
angående detta, samt även berätta om verksamheten på Föreningens årsmöte i Umeå.

§50
Vår ordföranden har haft kontakt med ordföranden, sektionen för Klinisk Immunologi
angående tillskapande av ett gemensamt utbildningsutskott. Från vår sida är Stella
Larsson villig delta; vice ordföranden frågar Jonas Nordberg och meddelar därefter
styrelsen om ersättare för honom behöver utses eller ej.
§51
Ersättare behöver utses till Agneta Shanwell som aviserat att hon önskar utgå från
examinationsgruppen. Geografisk spridning av ingående medlemmar är önskvärd.
Ordföranden tillfrågar tänkbara ersättare i Stockholm.
§52
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har tillskrivit ordföranden och sekreteraren om
Nationella Medicinska Indikationer, ett samarbetsprojekt mellan SLS, SKL, SoS och
SBU. Man vill ha synpunkter på projektet och att vi uppger en kontaktperson. Beslutades
uppdra åt sekreteraren att vara kontaktperson och svara SLS. I sammanhanget nämndes
att ett workshop om plasmaanvändning inom sjukvården kommer att anordnas under
slutet av 2009 på initiativ av läkemedelsverket. Från Föreningen har ordföranden och Rut
Norda kontaktats för medverkan.
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§53
Föreningen har svarat på SoS:s förslag till reviderade föreskrifter om blodverksamhet och
transfusion av blodkomponenter. En sammanställning av olika remissinstansers svar finns
tillgänglig på SweBA:s hemsida (www.swba.se). Den 25/3 inbjöd SoS till ett möte i
Stockholm, då bl.a. meddelades att kontakt kommer att tas med läkemedelsverket för
modifiering av remissförslaget. Vice sekreteraren/kassaförvaltaren föreslår att vi vid
styrelsens arbetsdag i Sthlm 090902 diskuterar arbetsfördelning inom styrelsen vad gäller
remissbevakning.
§54
Ett expertmöte inom Europarådet om blodanvändning anordnas i april i närheten av
München, Tyskland. Förfrågan har inkommit till styrelsen om ekonomiskt bidrag till en
av de svenska deltagarna. Då SweBA redan lovat påta sig kostnaden avslås förfrågan.
§55
Inför årets Riksstämma i Stockholm har vår ordförande kontaktats av ordföranden i
sektionen för Klinisk Immunologi om ev. samarrangemang av symposium med
laboratoriemedicinsk inriktning. Vi har ställt oss positiva till detta, och samtidigt
informerat att vår sektion ansökt anordna ett eget symposium om blodanvändning
tillsammans med andra kliniska specialiteter (baserat på vad som avhandlas på planerat
möte ovan enl. §54).
§56
Smittskyddsinstitutets chef Annika Linde har på förfrågan från sekreteraren lovat att de
även fortsättningsvis ska prioritera arbetet med att samordna insamlingen av
smittestresultat på blodgivare, och avrapportera till Föreningens arbetsgrupp mot
transfusionsöverförd smitta. (Se §45 föregående styrelseprotokoll 090121)
§57
Helena Falck (Karlskrona) och Karin Skoglund Unnersjö (Umeå) hälsas välkomna som
nya medlemmar i Föreningen
§58
Vice ordföranden berättade om planer på ´incitamentprogram´ inom Labmedicin Skåne,
samt informerade även om att lokal diskussion pågår med sjukhusets avdelningar om vad
som åligger dem enligt gällande författning om transfusion av blodkomponenter (SOSFS
2007:21 (M)).
§59
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefon-mötestid är 090518 kl 14.30-16.00 (OBS!
nytt klockslag för start av mötet!).
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Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Bengt Ekermo
Sekreterare

Folke Knutson
Vice sekreterare/kassaförvaltare
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