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Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre telefonsammanträden och ett heldagsmöte.
Justerade protokoll förda vid alla dessa sammanträden har gjorts tillgängliga för
medlemmarna via Föreningens hemsida.
Medlemmar
Föreningen har 230 medlemmar (228, 2008). Som medlemmar räknas de som uppgivit en
e-postadress.
Årsmöte
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Umeå den 26 maj 2009. Ett justerat protokoll har
gjorts tillgängligt för medlemmarna via hemsidan.
Riksstämman
I samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma den 27 november 2009 på
Älvsjömässan i Stockholm presenterades nio vetenskapliga arbeten i form av fria
föredrag. Den vetenskapliga kvaliteten var hög. Enligt Läkaresällskapets riktlinjer
utdelades diplom för god vetenskaplig och pedagogisk presentation. Detta år tilldelades
diplomet Hans Gulliksson, Stockholm. Föreningen deltog också i ett symposium,
”Blodtransfusion: epidemiologi, nytta och säkerhet”, gemensamt arrangerat av
sektionerna för Hematologi, Anestesi och Transfusionsmedicin.
Specialistexamination
Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexaminationen.
Remisser m.m.
Under året har ett stort antal remisser inkommit och svar avgivits eller efter bedömning
har styrelsen avstått från att svara. Styrelsens policy har varit att lämna remissvar om det
har varit aktuella frågor för vår verksamhet, medan vi av prioriterings- och tidsskäl ofta
avstått när det gällt mer perifera frågor. Utbildningsrelaterade remisser t.ex.
”Rekommendation angående lärandemålet medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete under
ST” har vidarebefordrats till Föreningens utbildningsutskott och SPUR-inspektörer
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Bl.a. har svar avgivits på följande remisser:
•
•
•

Förslag från Socialstyrelsen på reviderade föreskrifter om blodverksamhet och
transfusion av blodkomponenter.
”Donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler;
Vävnadsinrättningar; Användning av vävnader och celler vid klinisk forskning
m.m.”.
IT-lösningar i hälso- och sjukvården, IT-kommitté inrättad av SLS.
Kontaktperson för transfusionsmedicin utsedd.

.
Stipendier
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för elfte gången delat ut
Föreningens resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet
transfusionsmedicin. Det har tilldelats Bodil Grandin och Saad Muhallab, Linköping och
Lene Gustafsson och Viveka Stiller Stockholm, för deltagande i ISBT kongress i Berlin.
Dessutom har för sjunde gången Unilabs, resestipendium inom transfusionsmedicin
utlysts och utdelats till Per Sandgren, Stockholm för deltagande i ISBT kongress i Berlin.
Övrigt
Styrelsen, eller därtill utsedda kontaktpersoner, har för Föreningens räkning fortlöpande
bevakat möten med SPUR, Riksstämmodelegationen, Svenska Läkaresällskapet, ATstämman, SweBA och SWEDAC.
Inga SPUR inspektioner har genomförts under 2009. Under 2010 har hittills två SPUR
inspektioner inom specialiteten genomförts.
Arbetet med att utforma målbeskrivningen för den gemensamma specialiteten Klinisk
immunologi och transfusionsmedicin har slutförts, gemensamt med sektionen för Klinisk
immunologi.
Frågan om gemensam sektion med Klinisk immunologi har identifierats och diskuterats i
styrelsen men ingen konkret planering har påbörjats. Ett gemensamt utbildningsutskott
som består av två läkare från sektionen för Transfusionsmedicin och två läkare från
sektionen för Klinisk immunologi finns.
Arbetet med att utveckla Handbok för Blodcentraler har fortsatt under verksamhetsåret
med en sammankallande och fyra gruppledare. Reviderade kap.6, 7, 13, 16 har
publicerats under året. Ytterligare kapitel är under arbete.
Läkemedelsverket har under året sammankallat en expertgrupp där riktlinjer för
plasmaanvändning har utformats och publicerats.
En nationell arbetsgrupp arbetar med riktlinjer för behandling vid allvarliga blödningar.
Dokumentet kommer att publiceras under 2010. Transfusionsmedicin är representerat i
dessa grupper.
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Styrelsen har givit kommittén för Vårmötet Blodcentralen Göteborg uppdraget att utse
årets Högman-föreläsare, som blev Professor Martin Olsson, Universitetet i Lund och
Blodcentralen, Skåne.

Stockholm 2010-05-10

Agneta Wikman
Ordförande

3(3)

