SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Styrelseberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska
Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2002-2003.
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta sammanträden. Justerade protokoll förda vid
alla utom det senaste av dessa sammanträden har gjorts tillgängliga för medlemmarna via
Föreningens hemsida.
Medlemmar
Föreningen hade 269 medlemmar den 7 maj 2003.
Årsmöte
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte på Lilla Bommens konferenscentrum i Göteborg den 9
april 2002. Ett justerat protokoll har gjorts tillgängligt för medlemmarna via hemsidan.
Riksstämman
I samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma den 27-29 november 2002 på
Svenska Mässan i Göteborg presenterades 11 vetenskapliga arbeten i form av fria föredrag.
Den vetenskapliga kvaliteten var hög och ämnesvalet brett. Enligt Läkaresällskapets riktlinjer
utdelades diplom för god vetenskaplig och pedagogisk presentation. Sektionen höll också ett
sektionssymposium om hemovigilans med en inbjuden dansk gästföreläsare.
Specialistexamen
Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexamen.
Informationsspridning
Under verksamhetsåret har brevutskicken helt ersatts av e-brev med hänvisning till hemsidan.
En påminnelse om att anmäla sin e-postadress till sekreteraren medföljde kallelsen till
årsmötet, som dock även i år skickades ut per brev till de resterande medlemmar som ännu ej
kan nås elektroniskt.
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Remissvar m.m.
Remiss- och enkätsvar har under året avgivits till Svenska Läkaresällskapet angående:
• ändring i ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:2) till skydd mot
smitta genom blodtransfusion”
• förslag till ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:xx) om
biobanker i hälso- och sjukvården”
• ev. behov av administrativt stöd och lokaler i Stockholm.
Dessutom har följande remiss granskats av Föreningen:
• Kliniska prövningsdirektivet (Dir 2001/20/EC) från Läkemedelsverket.
Ett brev med kompletterande kommentarer till förslaget om ny specialistindelning har ingivits
till utredaren Gudmar Lundqvist och överdirektör Nina Rehnqvist på Socialstyrelsen.
Vidare har styrelsen inkommit till Socialstyrelsen med förslag på kandidater inför
förordnandet av vetenskapliga råd.
Övrigt
Arbetet med att utveckla Handbok för Blodcentraler har fortsatt under verksamhetsåret i
enlighet med beslut vid årsmöten 2001 och 2002. Handboksgruppen arbetar vidare i sin nya
organisation med en sammankallande och fyra gruppledare. Alla kapitel (utom kap.16) finns
nu tillgängliga i elektroniskt format (pdf) under lösenordsskydd via hemsidan efter att äldre
kapitel scannats in. Fem kapitel (1, 2, 13, 14 och 17) har utkommit i nyreviderade versioner.
En ny version (3.0) av ISBT128-kodverket har färdigställts av den s.k. Steen-gruppen och
gjorts tillgänglig för medlemmarna på hemsidan.
Styrelsen har tillsatt en ny arbetsgrupp med bred regional representativitet och givit den
uppgiften att införa ett hemovigilanssystem i Sverige under 2003.
Efter beslut vid årsmötet 2002 har styrelsen genom deltagande i möten fortsatt att bevaka
utvecklingen av Euronet-TMS, en sammanslutning av transfusionsmedicinska föreningar i
Europa, samt besvarat en omfattande enkät om blodfrågor framtagen av dess nio kommittéer.
Styrelsen har för Föreningens räkning fortlöpande bevakat möten med bl.a. IPULS, Svenska
Läkaresällskapets fullmäktige och representantmöte, Riksstämmodelegationen samt den s.k.
referensgruppen för IT inom laboratoriemedicin.
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för fjärde gången delat ut
Föreningens resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet
transfusionsmedicin.
Styrelsen har givit kommittén för Vårmötet i Uppsala uppdraget att i samråd med Claes
Högman utse årets Claes Högman-föreläsare.
Lund 2003 05 07,
Martin L Olsson
Sekreterare
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