SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra telefonsammanträden och ett heldagsmöte.
Justerade protokoll förda vid alla dessa sammanträden har gjorts tillgängliga för
medlemmarna via Föreningens hemsida.
Medlemmar
Föreningen hade 219 medlemmar 16 april 2007. Som medlemmar räknas från och med
detta datum dom som uppgivit sig inneha en e-postadress.
Årsmöte
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte på Universitetssjukhuset i Linköping den 9 maj
2006. Ett justerat protokoll har gjorts tillgängligt för medlemmarna via hemsidan.
Riksstämman
I samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma den 1 december 2006 på
mässan i Göteborg presenterades 10 vetenskapliga arbeten i form av fria föredrag. Den
vetenskapliga kvaliteten var hög. Majoriteten av bidrag utgick från Blodcentralen, Skåne.
Enligt Läkaresällskapets riktlinjer utdelades diplom för god vetenskaplig och pedagogisk
presentation. Föreningen anordnade också ett sektionssymposium om plasma: klinisk
användning, olika typer av komponenter och kvalitetskrav.
Specialistexamination
Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexaminationen.
Remisser m.m.
Svar har under året avgivits på följande remisser:
• Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet (SOSFS 2006:17 (M))
• Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter (SOSFS 2006:18
(M))
• Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS
2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2006:19 (M))
• Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet (LVFS 2006:16)
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Styrelsen har till SOS framfört att remisstiden var för kort för de så viktiga
författningarna

Övrigt
Föreningen deltar aktivt i arbetet med målbeskrivningen för den sedan 1/7 2006
gemensamma medicinska specialiteten Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.
Styrelsen har lämnat förslag på fler tekniska bedömare från Transfusionsmedicin till
SWEDAC.
Arbetet med att utveckla Handbok för Blodcentraler har fortsatt under verksamhetsåret
med en sammankallande och fyra gruppledare. Två kapitel har utkommit i nyreviderade
versioner.
Styrelsen, eller därtill utsedda kontaktpersoner, har för Föreningens räkning fortlöpande
bevakat möten med SPUR, Riksstämmodelegationen, Svenska Läkaresällskapet,
Medicinska Kvalitetsrådet, AT-stämman, SweBA och SWEDAC.
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för åttonde gången delat ut
Föreningens resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet
transfusionsmedicin. Dessutom har för fjärde gången Capios resestipendium inom
transfusionsmedicin utlysts och utdelats.
Styrelsen har givit kommittén för Vårmötet på Karolinska uppdraget att utse årets
Högman-föreläsare, som blev professor Olle Ringdén, Karolinska, Huddinge, Stockholm.

Stockholm 2007-04-16
Agneta Wikman
Ordförande
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