SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 27 april 2012.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jannica Samuelsson Johannesson (ledamot), Jan
Konar (ledamot), Ewa Lassén (suppleant), Barbro Persson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Agneta Wikman (ordförande) Lena Åberg (vice ordförande).
§67
Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jannica
Samuelsson Johannesson utsågs att justera protokollet.
§68
Svenska läkaresällskapet (SLS) ansvarar tillsammans med Sveriges kommuner och
landsting och Sveriges Läkarförbund för systemet för SPUR-inspektioner. SLS har
meddelat att man sammanställt svar på utsänd enkät (se styrelseprotokoll 2012-03-27
§54). Svaren ger en något skiftande bild men också en kritik som i många avseenden är
samstämmig. SLS styrelse tar de synpunkter som framkommit på största allvar. Man har
tagit kontakt med de andra delägarna, för att skyndsamt inleda en diskussion i syfte att
åstadkomma en konstruktiv lösning på den situation som uppkommit. Inom kort ska man
återkomma med en konkret information kring detta. Sammanställning av enkätsvaren
kommer att anslås på SLS hemsida.
§69
Föreningens årsmöte hålls måndag 14/5 i samband med Vårmötet i Örebro 14-15/5.
Sekreteraren skickar kallelse till årsmötet senast 14 dagar innan. Extra-punkter att ta upp
på agendan diskuterades: beslut nr 2 om stadgeändring avseende räkenskapsår, behov av
fler SPUR-inspektörer, förslag sektionssymposium på årets riksstämma om införande av
ändrade regler för blodgivarselektion, hur ska kontakten ökas mellan sektionerna och
SLS nämnd?
§70
Från Linköpings transfusionskommitté har framförts önskemål om en nationell
transfusionskommitté som kan utfärda ´guidelines´ för transfusion. Konstaterades att
nationella ´guidelines´ i viss utsträckning redan finns eller planeras, ex.
Läkemedelsverkets riktlinjer om transfusion av plasma, vårdprogrammet ”Hemostas vid
allvarlig blödning”, Handbok för Blodcentraler med bl.a. pågående arbete med nytt
kapitel om blodcentralens rutiner vid stamcellstransplantation. Styrelsen konstaterade att
bildande av en ´nationell transfusionskommitté´ skulle kräva stor resursinsats, och att
fortsatt arbete enligt ovan är en mera framkomlig väg för närvarande. Åt sekreteraren
gavs i uppdrag att på Föreningens hemsida lägga ut länk till transfusions-´guidelines´ från
British Committee for Standards in Hematology (BSCH, www.bcshguidelines.com).
§71
Kerstin Elvin, studierektor i utbildningsutskottet, föreslår att Föreningens styrelse
tillsammans med styrelsen för Klinisk Immunologi i rekryteringsbefrämjande syfte
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beviljar ekonomiska medel för utarbetande av poster/informationsmaterial om vår
gemensamma läkarspecialitet. Styrelsen stödjer förslaget, men vill först invänta konkret
kostnadsförslag från utbildningsutskottet som avser behandla frågan vid sin planerade
arbetsdag 2012-06-11.
§72
Carina Johansson (Halmstad) välkomnas som ny medlem i Föreningen.
§73
Vice ordföranden påpekade att f.o.m. 15 april 2012 har en ny författning från
socialstyrelsen trätt ikraft, nämligen ”Ändringsförfattning SOSFS 2011:19
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om
blodverksamhet”. Meddelande om detta har såvitt känt ej gått ut till
verksamhetschefer/Ansvariga personer för blodverksamheterna i Sverige. Ordförande
tillskriver Socialstyrelsen (Mona Hansson) och påpekar att detta borde ha gjorts.
§74
Jannica Samuelsson Johannesson meddelade att Sveriges Läkarförbund inbjudit till en
nätverksträff om fortbildningsfrågor 29/5. Beslutades att inbjudan vidarebefordras till
utbildningsutskottet.
§75
Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande möte blir ett konstituerande möte med den
vid kommande årsmöte nyvalda styrelsen.
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