SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN
Styrelseberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2005-2006.
Styrelsen avger för verksamhetsåret följande styrelseberättelse:
Styrelse
Jan-Olof Hildén
Agneta Wikman
Bengt Ekermo
Folke Knutson
Lena Åberg
Ewa Lassén
Per-Olof Forsberg
Agneta Shanwell

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare / Kassaförvaltare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden. Justerade protokoll förda
vid alla dessa sammanträden har gjorts tillgängliga för medlemmarna via Föreningens
hemsida.
Medlemmar
Föreningen hade 275 medlemmar 31 december 2005.
Årsmöte
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte på Universitetssjukhuset i Örebro den 10 maj 2005.
Ett justerat protokoll har gjorts tillgängligt för medlemmarna via hemsidan.
Riksstämman
I samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma den 2 december 2005 på
Stockholmsmässan presenterades 9 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. Föreningen
anordnade också ett sektionssymposium om problematiken med ospecifik reaktivitet i
sållningstester för blodsmitta vid blodgivartestning.
Specialistexamination
Under verksamhetsåret har en person genomgått den frivilliga specialistexaminationen.

Remisser m.m.
Svar har under året avgivits på följande remisser:
• Förslag till ny ISO-standard för blodpåsar: ISO/DIS 3826-3 Plastics collapsible
containers for human blood and blood components -- Part 3: Blood bag systems with
integrated features
• Promemoria om genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod
och blodkomponenter
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Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex
Maria.
• Promemoria om genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler
• Råd om bevarande och gallring av landstingens, regionernas och kommunernas
patientjournaler och övrig medicinsk dokumentation
• Förslag till riktlinjer för medverkan av kandidater i undervisningen
Övrigt
Arbetet med att utveckla Handbok för Blodcentraler har fortsatt under verksamhetsåret
med en sammankallande och fyra gruppledare. Tre kapitel har utkommit i nyreviderade
versioner.
Styrelsen, eller därtill utsedda kontaktpersoner, har för Föreningens räkning fortlöpande
bevakat möten med bl.a. IPULS, Riksstämmodelegationen, Svenska Läkaresällskapet,
SBU, Medicinska Kvalitetsrådet, SweBA och SWEDAC.
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för sjunde gången delat ut
Föreningens resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet
transfusionsmedicin. Dessutom har för tredje gången Capios resestipendium inom
transfusionsmedicin utlysts och utdelats.
Styrelsen har givit kommittén för Vårmötet i Linköping uppdraget att i samråd med Claes
Högman utse årets Högman-föreläsare, som blev Sherrill Slichter, Seattle, USA.
Linköping 2006-05-08
Bengt Ekermo
Sekreterare
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Redovisning av räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31
Inkomster:
Medlemsavgifter
Handboksabonnemang
Summa:

9.600,00
95.000,00
104.600,00

Utgifter:
Resestipendier
Reseräkningar
Handboksmöten
BIS
Porto, mm
Summa

50.000,00
4.154,00
21.915,00
17.493,60
2.487,50
96.050,10

Årets Vinst

8.549,90

Postgirobalans
Ingående saldo 2005-01-01
Årets vinst
Handkassa
Utgående saldo 2005-12-31

189.239,54
8.549,90
670,00
198.459,44

Banco Humanfond
Ingående behållning
Utgående behållning

83.106,23
106.006,64

2005-01-01
2005-12-31

Uppsala 2006-05-04

Folke Knutson
Kassaförvaltare
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