SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 4 juni 2010.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Barbro Persson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Jan Konar (ledamot), Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande).
§1
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordföranden
utsågs att justera protokollet.
§2
Kommande mötestider bestämdes till telefonmöte fredag 2010-09-03 kl 14.00-15.00 samt
arbetsdag med styrelsen i Stockholm onsdag 6/10. Styrelsen uppmanades att skicka
förslag till ärenden att ta upp vid dessa möten till ordf. eller sekr.
§3
Förfrågan har inkommit från företagsmedlem att få ta del av vilka som är medlemmar i
Föreningen. Styrelsen beslutade att avslå begäran, eftersom samtycke från enskild
medlem ej inhämtats.
§4
Nomenklaturgruppen har ombetts avge utlåtande om gemensam nomenklatur för våra
analyser (se §49, styrelseprotokoll 2010-04-14). Svar har kommit och återfinns i bilaga
till Föreningens årsmötesprotokoll 2010-05-11.
§5
Svar har lämnats till Svenska Läkaresällskapet (SLS) på remissen ”Tillämpning av
läkemedelslagen på vissa varor”. Svar kommer även att avlämnas idag till SLS på
remissen ”Genomförande av bestämmelsen för sjukhusundantag”. Olof Åkerblom och
Lennart Rydberg har varit Föreningen behjälplig vid utformande av remissvar.
§6
Från SLS har kommit uppmaning att till nyval nominera 3 st ledamöter till SLS nämnd
för 2011-2013, svar senast 2010-08-13.
§7
Ordföranden har från Svenska Läkarförbundet ombetts anmäla kontaktperson från
Föreningen till ett nyetablerat nätverk, som är tänkt att samlas 1-2 ggr per år och arbeta
med ”Bättre uppföljning av läkares fortbildning”. Tanken är att inspektionsverksamhet av
fortbildningen ska startas. Vice sekr/kassaförvaltaren, som även är medlem i Föreningens
gemensamma utbildningsutskott tillsammans med sektionen för Klinisk Immunologi, tar
till sig informationen. Styrelsen beslutar att i nuläget ej anmäla någon kontaktperson.
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§8
Vid Föreningens årsmöte 2010-05-11 gavs styrelsen vissa uppdrag som framgår av
årsmötesprotokollet. Beslutades att behandla dessa i samband med planerad arbetsdag
med styrelsen i Stockholm 2010-10-06.
§9
Lennart Rydberg har tillställt styrelsen minnesanteckningar från möte i Stockholm 201004-28 på socialstyrelsen angående ´hearing´ rörande allogen stamcellstransplantation som
rikssjukvård. Ordföranden uppdrogs att framföra ett tack till Föreningens två
representanter vid mötet, vilka var Josefina Dykes och Lennart Rydberg.
§10
SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har fått ett nytt uppdrag av
regeringen med syfte att identifiera behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården vars
effekter det saknas tillräcklig kunskap om. Att känna till och systematiskt använda sig av
kunskapsluckor syftar bl a till att informera om angelägna frågor att besvara i kliniska
studier samt att utgöra underlag för prioriteringar i sjukvården. Man önskar få sig tillsänt
frågor/misstänkta kunskapsluckor. Beslutades skjuta denna fråga till nästa telefonmöte
med styrelsen 2010-09-03.
§11
Svar har inkommit från ordföranden för SLS på frågor som vår ordförande tillställt henne
angående planerad samordning av IPULS/SPUR-verksamheterna (se §46, styrelseprotokoll 2010-04-14). Styrelsen har delgivits svaret från SLS.
§12
Årets riksstämma äger rum 1-3/12 i Göteborg. Föreningen har sin session med fria
föredrag på f.m. fredag 3/12, abstractanmälan senast 2010-08-27. Gemensamt
sektionssymposium planeras i transplantationsimmunologi med sektionen för klinisk
immunologi till torsdag 2/12 på e.m. Från blodcentralen Skåne har till Klinisk
immunologis riksstämmoansvariga Ann-Sofie Liedberg anmälts Dragan Bucin och
Josefina Dykes att delta i förberedelserna för sektionssymposiet.
§13
Derek Filbey (Örebro) har lämnat Föreningen.
§14
Vice ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonstyrelsemöte blir enligt ovan fredag 3/9
kl 14.00-15.00.
Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Bengt Ekermo
Sekreterare

Agneta Wikman
Ordförande
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