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Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft tio protokollförda styrelsemöten.
Protokoll och minnesanteckningar publiceras på hemsidan.
Medlemmar 2016
125 medlemmar, varav 94 st (inklusive 43 st pensionärer) via Svenska läkarförbundet.
Antalet företag som betalat handboksavgift uppgick för 2016 till 18 stycken.
Årsmöte 31 maj och vårmöte 31 maj till 1 juni i Umeå
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Umeå 31 maj 2016, i anslutning till vårmötet.
Årsmötesprotokoll finns tillgängligt via hemsidan. Vårmötet hölls för fjärde gången
tillsammans med Svensk Klinisk Immunologisk Förening.
Sammanlagt inkom 7 stycken abstracts inom ämnesområdena Klinisk immunologi och
Transfusionsmedicin och av dessa valdes 4 stycken ut för muntlig presentation.
Turordning för rullande schema kommande års/vårmöten är: 2018 Göteborg, 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 klinisk immunologi
och transfusionsmedicin. Det finns idag en inspektör med kompetens inom
transfusionsmedicin och två inspektörer med kompetens inom klinisk immunologi och
transfusionsmedicin. Utöver dessa finns fr o m 2018 två inspektörer med kompetens
inom området klinisk immunologi. I nuläget inget behov av att utbilda fler SPURinspektörer.
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Remisser mm
Ett yttrande har lämnats till Socialstyrelsen om avstängning från blodgivning på grund
av Zikavirus.
SLS enkät; inventering av besluts och kunskapsstöd i vården samverkan med den statliga
Kunskapsstödsutredningen S 2015:07, har besvarats av ordförande Sofia Nyström.
Stipendier
På grund av ansträngd ekonomi beslutade Styrelsen att inte utlysa resestipendium 2017.
Handbok
Styrelsen beslutade under året att ta bort Handbokens lösenordsskydd för att underlätta
för användare. Samtidigt beslutades att inte längre debitera företag årlig
handboksavgift.
Under året har följande kapitel reviderats:
• Kapitel 12: Identifikation och registrering av blod, celler och vävnader enligt ISBT
128
• Kapitel 14: Transfusionsöverförd smitta
Arbete inför sammanslagning av SFTM/SLFTM och SKI
Arbetet inför en framtida fusion med Svensk Klinisk Immunologisk Förening har
fortskridit. En arbetsgrupp bestående av medlemmar i SFTM/SLFTM under ledning av
Emma Watz arbetade fram ett förslag till stadgar för den nya gemensamma föreningen.
De nya gemensamma stadgarna har godkänts av alla tre föreningarna vid ett gemensamt
möte 2017-03-24.
Föreningens arbetsgrupper
Arbetsgruppen för Nomenklatur och Arbetsgruppen för IT-frågor har inte haft någon
aktivitet på många år. Dessa arbetsgrupper har därför lagts ner under året.
Arbetsgruppen för transfusionsöverförd smitta utgörs i praktiken av en person, denna
arbetsgrupp har därför lagts ner, i stället får Bengt Ekermo uppdraget av SFTM att
bevaka fältet å föreningens vägnar, tillsvidare.
SweBA har tillfrågats om övertagande av SFTM:s arbetsgrupper Blodverksamheten i
Sverige samt Blodövervakning i Sverige (BIS). En diskussion har inletts med
handboksgruppen och SweBA för att finna en bra organisation för framtidens Handbok
för blodcentraler.
Övrigt
Styrelsen har som tidigare år bevakat SweBAs verksamhet (uppgift för vice ordförande i
SFTM).
Som tidigare får styrelsen regelbundet rapporter från Utbildningsutskottets arbete och
planerade aktiviteter.
Jill Storry och Emma Watz bevistade Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2017.
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Jill Storry och Norbert Lubenow nomineras av SFTM som SLS vetenskapliga granskare inom
området transfusionsmedicin.
SFTM stöttade ekonomiskt BIS workshop för rapportörer med syfte att få en mer
enhetlig avvikelserapportering nationellt.
ordförande deltog i ordförandemötet under det regionala ISBT-mötet i Köpenhamn
170619.
Till årets Högman-föreläsare har professor Andreas Greinacher Greifswald, Tyskland på
förslag från organisationskommittén i Uppsala.
Linköping 2017-06-30
För styrelsen
Sofia Nyström
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