SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 20 januari 2012.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Barbro Persson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande).
§42
Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
Ordföranden utsågs att justera protokollet.
§43
Svenska Läkaresällskapet (SLS) inbjuder till heldagsseminarium 8/2 i SLS:s lokaler i
Stockholm. Ämne: “Levnadsvanor och läkarrollen”, för vidare information och anmälan
om deltagande se http://www.sls.se/levnadsvanor. Anmälan senast 4/2.
§44
Socialstyrelsen (SoS) har 2012-01-03 i syfte att minska handläggningstiderna meddelat
SLS ett förslag till nytt system för handläggning av bevis om specialistkompetens.
Förslaget innebär att ansökningarna ska granskas av sakkunniga specialistläkare på
Socialstyrelsen, i stället för av externa bedömare. Möjligheten att kontakta de externa
bedömarna föreslås finnas kvar i enstaka fall, till exempel om en sakkunnig
specialistläkare behöver mer information om en specialitet för att kunna göra en
bedömning. Förslaget innebär att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2008:17)
om läkarnas specialiseringstjänstgöring behöver ändras. Förslaget till ändringar kommer
att förankras genom remiss under 2012. Ytterligare åtgärder för förenklad handläggning
kommer också att vidtas, ex. förbättrad information på SoS:s webplats för att göra det
lättare för ST-läkare att komma in med kompletta ansökningar om bevis om
specialistkompetens.
§45
SLS:s år 2010 nyinrättade ”Kommitté för säker vård” har inför SLS:s
Patientsäkerhetsdagar 2012-04-25 – 26 skickat ut en sektionsenkät med 5 frågor samt
önskemål att få namnuppgift på den person i styrelsen som vi vill ha som kontaktyta mot
Kommittén för säker vård. Konstaterades att vi inom transfusionsmedicin starkt berörs av
patientsäkerhetsfrågor. Ordföranden samt vice ordföranden åtog sig att svara på enkäten
senast 1/2 (med kopia till övriga styrelsemedlemmar) samt anmäla sig som
kontaktpersoner från vår sektion.
§46
International Society of Blood Transfusion (ISBT) har inbjudit till att lämna in ansökan
om att få anordna regional ISBT-kongress år 2015. Ordföranden upplyste om att
preliminär planering pågår för att gemensamt med transfusionsmedicin i Danmark lämna
in ansökan om att få anordna ISBT:s världskongress år 2016. Således ej aktuellt med
2015-ansökan.
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§47
Therése Lundin och Cecilia Lepp (båda i Uppsala) hälsas välkomna som nya
medlemmar i Föreningen. Pia Alm (Linköping) har utträtt ur Föreningen.
§48
Planering pågår för ett endagsmöte i Sthlm 2012-03-19 med inbjudna externa föreläsare
(bl.a. från Australien och Tyskland) för att belysa blodgivarselektionsfrågor, ffa fokuserat
på sexuellt riskbeteende hos givarna. Avsikten är att förutom deltagare från professionen
även inbjuda representanter från SoS, Läkemedelsverket samt RFSL (och ev övriga
intressenter). I ´programkommittén´ för mötet ingår Rut Norda samt vår styrelses vice
ordförande och sekreterare. Styrelsen beslutar att bidra med upp till 30 000 SEK =
beräknade maximala omkostnader för mötet, samtidigt som vice ordföranden och
sekreteraren ombeds be SweBA garantera samma summa. Andra sponsorer (SoS,
Läkemedelsverket) kan också bli aktuella att tillfråga i syfte att ytterligare fördela
kostnaderna för mötet.
§49
Inför medicinska riksstämman 2012 har SLS inbjudit sektionernas vetenskapliga
sekreterare samt utbildningsansvariga/studierektorer till ett förberedande möte 17/4.
Temat för årets Medicinska riksstämma 28-30/11 i Sthlm är ”Framtidens hälsa”. Vår
sektions anmälan om deltagande ska göras senast 2 mars, liksom förslag på symposier
och inbjudan av gästföreläsare, se: http://www.sls.se/Aktuellt/Senaste-nytt/Rix-2012/.
§50
Vice sekreteraren/kassaförvaltaren frågade vilken nivå årets medlemsavgift från
prenumeranter på Handbok för Blodcentraler skulle ligga på. Beslutades att nivån ska
vara samma som senaste 2 åren.
§51
Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande telefonmöte är sedan tidigare fastställt till
2012-04-27 kl 09.00-10.15.

Vid protokollet,

Protokollet justeras

Bengt Ekermo
Sekreterare

Agneta Wikman
Ordförande
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