SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 14 april 2010.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice
sekreterare/kassaförvaltare), Ewa Lassén (ledamot), Jonas Nordberg (suppleant), Agneta
Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande).
§40
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ewa L utsågs att
justera protokollet.
§41
Sektionen för Klinisk Immunologi har 2010-03-23 tillskrivit sekreteraren och bett om ett
namn från vår sektion som kan medverka i planerat sektionssymposium på årets
Riksstämma om transplantationsimmunologi. Vi har svarat att vi ännu ej lyckats med
detta och ställt en motfråga om vilket ämne/tema denne person förväntas föreläsa. Svar
har ännu ej inkommit.
§42
Socialstyrelsen har via Sveriges Läkarförbund uppmanat vår sektion att utse ytterligare
en extern bedömare för prövning om ansökan om specialistbevis. Två externa bedömare
behövs vid varje ansökan, och om någon av dessa ej kan eller är jävig behövs en tredje.
Ordf. och vice sekr/kassaförvaltaren är våra två bedömare i nuläget, ordf. är dessutom
anmäld till utbildningstillfälle 2010-05-27. Ordf. kontaktar sektionen för klinisk
immunologi och efterfrågar vilka externa bedömare de utsett, samt tillskriver SoS och
meddelar att vi återkommer till hösten med besked.
§43
Socialstyrelsen har kallat 2 representanter från berörda sektioner i Svenska
Läkaresällskapet (SLS) till ett möte i Stockholm 2010-04-28, där frågan om allogena
stamcellstransplantationer ska centraliseras till 2 riks-kliniker ska diskuteras. Från vår
sektion har Lennart Rydberg och Josefina Dykes anmälts, och från Klinisk Immunologi
Joachim Lundahl och Mats Bengtsson. Olika uppfattningar finns, i Stockholm
förespråkar man centralisering av verksamheten medan man på övriga ställen gärna ser
att den finns kvar lokalt.
§44
SLS uppmanar sektionerna att inkomma med förslag till pristagare för etik i klinisk
verksamhet, det s.k. Hippokratespriset. Priset, 20 000 kr, går till den läkare, i år en
kvinna, som tydligt lyfter fram etiska frågor i vårdens vardag och är en god förebild när
det gäller ett reflekterat etiskt förhållningssätt för kollegor och studenter. Senast 2010-0501 vill SLS ha förslag.
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§45
SLS inbjuder 25-26 maj till ett seminarium i Stockholm om ´förbättrad progression i
läkarutbildningen: om resan från kandidat till specialist´. Beslutades skicka inbjudan
vidare till utbildningsutskottet.
§46
SLS anser att SPUR ska ingå i IPULS AB, där SKL är representerat, och att hela
verksamheten bör ledas av en gemensam styrelse. Man önskar synpunkter från
sektionerna på detta och därmed sammanhängande ytterligare synpunkter man har på
verksamheten. Ordf. svarar för vår sektions räkning.
§47
Föreningens årsmöte äger rum kl 10.30 2010-05-11 i samband med vårmötet i Göteborg.
Punkter i förslag till agenda togs upp. Ytterligare förslag kan sändas till sekr.
§48
Sofia Nyström (Linköping) och Inger Mattsson (Karlskrona) hälsas välkomna som nya
medlemmar i Föreningen. Agneta Shanwell (Stockholm) och Carina Andersson (Örebro)
har lämnat Föreningen.
§49
Konsensus råder ej inom svensk blodverksamhet beträffande nomenklatur för våra
analyser. Equalis expertgrupp tycker sig inte vara rätt forum för denna diskussion.
Förslag finns att be Föreningens nomenklaturgrupp ta upp problematiken. Ewa L ombads
tillskriva Jan-Olof Hildén i nomenklaturgruppen.
§50
Vice Ordföranden avslutade mötet. Tidpunkt för nytt telefonmöte med styrelsen är ännu
ej fastställt.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Bengt Ekermo
Sekreterare

Ewa Lassén
Ledamot
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