SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 25 mars 2011.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jannica Johannesson (ledamot), Jan Konar
(ledamot), Jonas Nordberg (suppleant), Barbro Persson (vice sekreterare/kassaförvaltare),
Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande).
§56
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Jannica utsågs
att justera protokollet.
§57
Debitering av Handboks- och medlemsavgift (se §45 styrelseprotokoll 2011-01-21): epostutskick med anmaning att betala medlemsavgift till Föreningen för 2011 gjordes
2011-03-02. Handboksavgift kommer detta år debiteras både för 2010 och 2011, och i
fortsättningen årsvis. Administrativ hjälp med att föra medlemsregister, fakturautskick
m.m. har upphört. Fråga om hur detta löses framöver blir diskussionspunkt vid höstens
planerade arbetsmöte för styrelsen.
§58
Olof Åkerblom och Lennart Rydberg har varit Föreningen behjälplig att till Svenska
Läkaresällskapet avlämna remissvar på A: Betänkandet En ny biobankslag och B:
Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter om ändring i
Läkemedelsverkets föreskrifter (2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler
avsedda för läkemedelstillverkning, samt Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om
läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget. Åt sekreteraren uppdrogs att lägga ut
remissvaren på Föreningens hemsida under fliken ´Arkiv´.
§59
Marta Christensson, ev. tillsammans med ST-läkare i Stockholm, har lovat att
representera Föreningen vid informationskväll för AT-läkare på Svenska
Läkaresällsskapets (SLS) i Stockholm 2011-04-07.
§60
Vice ordföranden tog upp behovet av en nationell ´e-learning´-plattform för basala regler
om provtagningsföreskrifter till blodgruppering/BAS-test samt hur man ´sätter´ blod.
Sådan plattform har redan utvecklats på transfusionsmedicin i Uppsala och av dem även
sålts till något annat landsting och f.n. utvärderas i Lkpg-regionen. Stockholm har en
egen ´e-learning´ -plattform under utveckling. Vice ordföranden tillskriver
Handboksarbetsgruppen i frågan, som även hänskjuts till planerad arbetsdag med
styrelsen under hösten.
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§61
Årsmöten för Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin och Svensk Förening
för Transfusionsmedicin äger rum 3/5 kl 10.00-10.30 resp. kl 10.30-12.00 i samband med
Föreningens vårmöte i Uppsala. Föranmälan av punkter till föredragningslistan tas emot
av sekreteraren, som skickar kallelse till årsmötena senast 14 dagar innan.
Kassaförvaltarna i resp. Föreningar (Jannica och Barbro) påmindes att lämna ekonomiskt
underlag till revisorerna i god tid innan årsmötet.
§62
Utbildningsutskottet har haft sitt möte 2011-02-02 i Stockholm, och Barbro har skickat
minnesanteckningar från mötet till sekreteraren, som uppdrogs att vidarebefordra dessa
till övriga styrelsen.
§63
Förfrågningar från SLS har inkommit om a) nomineringar till årets mottagare av
Läkaresällskapets priser för värdefulla insatser, b) nominering av ledamöter till SLS:s
nämnd, c) föreslå mottagare av Söderbergska priset, d) förslag till ämnen för kommande
tisdagssammankomster och Berzeliussymposier; samt e) hur Föreningen ställer sig till
ansökningar från Svensk Förening för Neuroradiologi och Svensk Förening för
Vårdhygien att bli sektion respektive associerad förening i SLS. Beslutades att vi ej
lämnar någon synpunkt på fråga e). Eventuella förslag från styrelsemedlem på övriga
förfrågningar kan kanaliseras via sekreteraren. Inbjudan från SLS har även kommit till
IT-inspirationsdag 11/4 och ett möte 13/5 om den framtida specialistindelningen. Vice
sekreteraren/kassaförvaltaren, tillika medlem i utbildningsutskottet, planerar gå på mötet
13/5.
§64
Pernilla Lindvall och Johanna Almgren (båda Uppsala), Julia Westman (Lund) och
Staffan Birnbaum (Glycorex Transplantation AB, företagsmedlem) hälsas välkomna som
nya medlemmar i Föreningen.
§65
Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande telefonmöten med styrelsen bestäms till
torsdag 9/6 kl 10.00 och fredag 2/9 kl 09.00. Den årliga arbetsdagen med styrelsen blir
fredag 7/10 i Stockholm på Freys hotell.

Vid protokollet,

Protokollet justeras

Bengt Ekermo
Sekreterare

Jannica Johannesson
Ledamot
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