SVENSKA LÄKARES FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Styrelseberättelse för Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM),
verksamhetsåret 2004-2005.
Styrelsen avger för verksamhetsåret följande styrelseberättelse:
Styrelse
Ordförande
Facklig sekr./Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Jan-Olof Hildén
Jannica Samuelsson
Ewa Lassén
Lena Åberg
Per-Olof Forsberg
Birgitta Nilsson Sojka

Revisorer har varit Nicholas Holthuis och Miodrag Palfi med Fredrik Boström som suppleant.
Valberedningen har bestått av Ulf Johnsson (sammankallande), Rut Norda och Lennart
Rydberg.
Föreningens medlemmar per den 25 augusti 2004, uppgick till 114 personer, varav 42
pensionärer.
Årsavgiften har varit oförändrad under verksamhetsåret; 10:-. Föreningens kontanta tillgångar
uppgick till 27807:- per den 31 December, 2004.
Föreningen har vid två tillfällen representerats på centrala fackliga möten;
specialistföreningarnas representantskapsmöte 2004-10-14, samt vid gemensamt sammanträde
för lokalföreningarnas lilla representantskap och specialitetsföreningarnas representantskap
2005-02-08.
Protokoll från representantskapsmöten och övriga fackliga möten finns att läsa på www.slf.se
under Om oss/protokoll.
En enkät från läkarförbundet angående system för registrering av läkares fortbildning
skickades vidare till utbildningsutskottet, som också besvarade enkäten. Stella Larsson i
utbildningsutskottet utsågs till kontaktperson i dessa frågor.
Som ett led i kvalitetssäkring av internationella utbildningar och kongresser har tidigare
Läkarförbundet tagit ansvar för att godkänna internationella utbildningsaktiviteter, genom att
utredningsavdelningen bett styrelsen för den aktuella specialitetsföreningen att värdera och
CME-poängsätta aktiviteten, ett förfarande som inte varit komplikationsfritt då jäv inte sällan
uppstått.
Ett förslag som ligger, innebär att IPULS skall ta över denna granskning.
Tills det att IPULS har infört en fungerande granskningsrutin för internationella utbildningar
önskade kansliet vid Läkarförbundets utredningsavdelning att varje specialitetsförening skulle
utse en kollega som inte själv var engagerad i den internationella kongressverksamheten att
göra dessa bedömningar. Olle Berséus tillfrågades och tackade ja till uppdraget.
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Föreningen har granskat en promemoria från Socialdepartementet angående de konsekvenser
som förslaget till ny specialitetsindelning kan medföra för rekrytering till den kliniska
forskarutbildning och forskningen, samt för grundutbildningen av läkare.
Inga kommentarer till promemorian ansågs dock vara aktuella.
Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexaminationen i ämnet
Transfusionsmedicin, men intresseanmälan har inkommit. Nästa examination planeras till 2425 maj i samband med RBS-mötet i Uppsala.
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Facklig sekr./Kassör

