SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem 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 9 maj 2004.
Årsmöte
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte på Akademiska Sjukhuset i Uppsala den 13 maj 2003.
Ett justerat protokoll har gjorts tillgängligt för medlemmarna via hemsidan.
Riksstämman
I samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma den 28 november 2003 på
Älvsjömässan i Stockholm presenterades 10 vetenskapliga arbeten i form av fria föredrag.
Den vetenskapliga kvaliteten var hög och ämnesvalet intressant. Enligt Läkaresällskapets
riktlinjer utdelades diplom för god vetenskaplig och pedagogisk presentation. Sektionen höll
också ett uppskattat utbildningssymposium om blodgrupper och molekylärbiologi.
Specialistexamen
Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexamen.
Informationsspridning
Hemsidan och e-post är nu Föreningens enda officiella redskap för löpande medlemskommunikation. Fortfarande finns enstaka medlemmar som ej anmält sin e-postadress till
sekreteraren och ytterligare andra, vars ändrade e-postadresser ej anmälts fortlöpande. I båda
fallen riskerar medlemmarna i fråga att missa viktig information.
Remiss-svar m.m.
Remiss-svar har under året avgivits till Svenska Läkaresällskapet angående:
• SK-kurser (utredningsförslag från IPULS:s arbetsgrupp för SK/VUB)
• Utvärdering av specialistkompetens
• Förslag till nya föreskrifter om kvalitets- och säkerhetsarbete i hälso- och sjukvården
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Dessutom har följande remisser besvarats:
• Till Socialstyrelsen: Klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg (KÅVO).
• Till Medicinska kvalitetsrådet/SWEDAC: Tillämpningsdokument ME61 avseende
skattning av mätosäkerhet
• Till Medicinska kvalitetsrådet/SWEDAC: Mätosäkerhet och jämförelse av resultat mellan
metoder/instrument inom provbunden laboratoriemedicin (del av ett utlåtande från en
grupp med representanter från olika laboratoriemedicinska discipliner)
• Till Svenska Läkarförbundet: Enkät angående dokumentering av fortbildning
• Till Medicinska kvalitetsrådet/Svenska Läkarförbundet/Svenska Läkaresällskapet: Enkät
om pågående kvalitetsarbete inom sektionerna
Följande utredningar har granskats:
• Från Svenska Läkarförbundet: Ny doktorsutbildning - kraftsamling för excellens och tillväxt
• Från Svenska Läkarförbundet: Innovativa processer
• Från Svenska Läkarförbundet: Högspecialiserad vård
Övrigt
Arbetet med att utveckla Handbok för Blodcentraler har fortsatt under verksamhetsåret enligt
den nya organisationsstrukturen med en sammankallande och fyra gruppledare. Tre kapitel
har utkommit i nyreviderade versioner.
En ny version (4.0) av ISBT128-kodverket har färdigställts och ett förslag till nationell
blankettstandard har lagts fram av den s.k. Steen-gruppen. Båda har gjorts tillgängliga för
medlemmarna på hemsidan.
Arbetsgruppen för hemovigilans i Sverige har implementerat BIS, ett svenskt
blodövervakningssystem.
Styrelsen har enligt uppdrag fortsatt att bevaka utvecklingen av Euronet-TMS, en
sammanslutning av europeiska länders transfusionsmedicinska föreningar.
Styrelsen, eller därtill utsedda kontaktpersoner, 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, SBU samt Medicinska kvalitetsrådet.
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för femte gången delat ut
Föreningens resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet
transfusionsmedicin. Dessutom har för första gången Capios resestipendium inom
transfusionsmedicin utlysts och utdelats.
Styrelsen har givit kommittén för Vårmötet i Lund uppdraget att i samråd med Claes Högman
utse årets Högman-föreläsare, som blev professor David J Anstee, Bristol, UK.
Lund 2004 05 10,
Martin L Olsson
Sekreterare
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