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Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft åtta protokollförda styrelsemöten och två
heldagsmöten då vi också träffat styrelsemedlemmar i Svensk Klinisk Immunologisk Förening.
Protokoll och minnesanteckningar publiceras på hemsidan.

Medlemmar 2015
158 medlemmar, varav 97 st (inklusive 31 st pensionärer) via Svenska läkarförbundet.
Antalet företag som betalat handboksavgift uppgick till 11 stycken.
Årsmöte 6 maj och vårmöte 6-7 maj i Lund
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Lund 6 maj 2015 i anslutning till vårmötet. Årsmötesprotokoll
finns tillgängligt via hemsidan.
Vårmötet hölls för tredje gången tillsammans med Svensk Klinisk Immunologisk Förening.
Sammanlagt inkom 10 stycken abstracts inom ämnesområdena Klinisk immunologi och
Transfusionsmedicin och av dessa valdes 6 stycken ut för muntlig presentation.
Turordning för rullande schema kommande års/vårmöten är: 2017 Göteborg, 2018 Uppsala, 2019
Örebro, 2020 Linköping, 2021 Stockholm, 2022 Lund, 2023 Umeå.

Specialistexamination och SPUR-inspektion
Ingen frivillig specialistexamination eller SPUR inspektion har genomförts under verksamhetsåret.
Agneta Seger-Mollén, Linköping är samordnande SPUR-inspektör för transfusionsmedicin och fler
inspektörer med kompetens inom transfusionsmedicin behövs. En specialist med dubbel kompetens
kommer att utbildas under 2016.
Föreningen har besvarat en enkät från SLF om önskad arbetsfördelning kring SPUR-verksamheten
och Lipus’ framtida roll.

Remisser mm
Ett yttrande har lämnats till Socialstyrelsen över föreslagen ändring i regelverk vid bedömning av
läkare från annat land (yrkeskvalifikationsdirektivet, bilaga V). SFTM påtalade de negativa
konsekvenserna om den medicinska specialiteten Klinisk immunologi ersätts med Klinisk immunologi
och transfusionsmedicin med risk för bristande kompetens i transfusionsmedicin och
rekommenderade särskild prövning i varje enskilt fall. I tillägg påtalades framtida svårigheter att
kunna anställa sk ”enkelspecialister” från annat land. Föreningens svar hade föregåtts av en längre
telefondiskussion och flertal mail mellan Norbert Lubenow och tjänsteman på Socialstyrelsen.
Två remisser om förändringar i SOSFS 2009:28, bilaga 5 har inkommit gällande bl a karens efter
vistelse i område med risk för West Nile- respektive Zikavirusinfektion. Föreslagna förändringar
tillstyrks i remissvar till SLS och SLF.
En förfrågan har in kommit till SFTM och SweBA från Socialstyrelsen med begäran om synpunkter på
föreskrifterna om blodverksamhet och transfusion (SOSFS 2009:28 och SOSFS 2009:29) och om
vävnader och celler (SOSFS 2009:30, SOSFS 2009:31 och SOSFS 2009:32) inför kommande översyn.
Synpunkter har skickats in via SweBA respektive VOG stamceller i Vävnadsrådet.

Stipendier
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén delat ut resestipendium för femtonde
gången för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet. Vi gratulerar 2016 års
stipendiater: Karina Vidovic från Lund och Vera Bokatova från Umeå.

Handbok
Under året har fem kapitel reviderats:
Kapitel 6: Förvaring och transport av blodenheter
Kapitel 9: Förenlighetsprövning
Kapitel 10: Frisläppning, reservation, utlämning, retur och återkallelse av blodenheter
Kapitel 13: Lagar, föreskrifter, EG-direktiv och rekommendationer
Kapitel 17: Begrepp, definitioner och förkortningar

Arbete inför sammanslagning av SFTM/SLFTM och SKI
Arbetet inför en framtida fusion med Svensk Klinisk Immunologisk Förening har fortskridit och i
september 2015 respektive januari 2016 träffades delar av styrelserna för fortsatta diskussioner. Ett
flertal frågor har mycket ingående diskuterats och då särskilt medlemmarnas yrkestillhörighet och
styrelsens sammansättning. Ett förslag till nya stadgar med utgångspunkt i SKIs nuvarande stadgar
har arbetats fram och Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund har tillfrågats om
synpunkter. SLS har i dagarna återkommit med positivt besked från sällskapets AU.
I tillägg har styrelsen beslutat att inhämta synpunkter från en handfull utvalda seniora medlemmar.
Med detta som bakgrund har styrelsen beslutat föra frågan till kommande årsmöte. Bland annat
återstår att diskutera flera betydelsefulla frågor såsom föreningens syfte och arbetsgruppernas
framtida arbete. Dessutom måste befintliga stadgar tas i beaktande (både SFTM och SLFTM
föranstaltar beslut vid två på varandra följande årsmöten vid stadgeändring).

Kunskapsutbyte med Ukraina
En förfrågan från Ukraina om ett kunskapsutbyte med blodverksamheten i Sverige kom via American
International Health Alliance (AIHA). Föreningen och SweBA planerade och stod som värd för ett
besök av en delegation till Sverige. En grupp om 11 personer besökte Lund och Stockholm 5 - 8 maj.
På programmet fanns ett möte 150505 i Lund med SweBA och SFTM (presentation av
blodverksamhet i Ukraina, presentation av blodverksamheten i Sverige med fokus på hemovigilans,
nationell statistik, IT och blodsmitta), ett besök på transfusionsmedicin i Lund, deltagande i vårmöte
150506 samt middag, samt ett besök på transfusionsmedicin i Stockholm och Socialstyrelsen15050708. Föreningen vill tacka alla som så helhjärtat engagerat sig i besöket och vi har erhållit ett stort tack
från både Ukraina och AIHA. Efter besöket fick Sverige ett erbjudande om att i Ukraina undervisa i
kvalitetsarbete.

Övrigt
Svenska aferesgruppen (SAG) är numera en arbetsgrupp i SFTM.
Styrelsen eller kontaktpersoner har som tidigare år, mer eller mindre aktivt, bevakat bl a Medicinska
riksstämman, SweBA (uppgift för vice ordförande i SFTM), SWEDAC och Equalis.
Som tidigare får styrelsen regelbundet rapporter från Utbildningsutskottets arbete och planerade
aktiviteter.
Vice ordförande deltog i ordförandemötet under det regionala ISBT-mötet i London 150628.
Uppsala anordnade 150825-26 ”Nordic Blood Bank Meeting” och föreningens ordförande höll ett
föredrag över ämnet” What is new and what is likely to happen in the next 2 years in Transfusion
Medicine?” ur ett svenskt perspektiv.
Emma Watz bevistade Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2016.
Föreningen stödde ”XIVth European Symposium on Platelet and Granulocyte Immunobiology”,
Stockholm som arrangerades i Stockholm 26-28 maj 2016 och beslutade att ställa en garantisumma
på 10 000 kr till förfogande vid en ev ekonomisk förlust.
I ett multidisciplinärt samarbete med representanter från transfusionsmedicin, Barnläkarföreningen
(BLF) samt Obstetrik och Gynekologi (SFOG) har uppdaterade rekommendationer om
erytrocytimmunisering och trombocytimmunisering under graviditet publicerats,
”Graviditetsimmunisering, ARG rapport Nr 74, 2015.”
Styrelsen har förslagit docent Agneta Wikman, specialist i Klinisk immunologi och
transfusionsmedicin, som vetenskapligt råd hos Socialstyrelsen. Styrelsen har påpekat att det behövs
en specialist med huvudfokus på transfusionsmedicin med gedigna praktiska och teoretiska
kunskaper i ämnet med tanke på vårt specificerade regelverk för transfusionsmedicin via bl a SoS
föreskrifter för blodverksamhet och transfusion och risker för allvarliga händelser/reaktioner.
Till årets Högman-föreläsare har professor Ellen van der Schoot från Holland utsetts på förslag från
organisationskommittén i Umeå.
En inventering och sammanställning av grundutbildningen för läkare inom ämnet
transfusionsmedicin på de olika universitetsorternas läkarutbildningar pågår.
Sedan 2013 har Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma ett nytt format och föreningen
deltog inte i någon aktivitet 2015.

Göteborg 2016-05-30
För styrelsen
Lena Lyxe

