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Styrelsen avger för verksamhetsåret följande styrelseberättelse: 
 
Styrelse 
Agneta Shanwell Ordförande 
Birgitta Nilsson Sojka Vice ordförande 
Martin L Olsson Sekreterare 
Johanna Strindberg Vice sekreterare / Kassaförvaltare 
Mats Bengtsson Ledamot 
Steen Thyme  Ledamot 
Clas Göran Axelsson Suppleant 
Jan-Olof Hildén Suppleant 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden. Justerade protokoll förda vid 
dessa sammanträden har tillställts medlemmarna. 
 
Medlemmar 
Föreningen hade 259 medlemmar den 3 april 2002. 
 
Årsmöte 
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte på Karolinska sjukhuset i Stockholm den 26 april 2001. 
Ett justerat protokoll har tillställts medlemmarna. 
 
Riksstämman 
I samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma den 28-30 november 2001 i 
Älvsjö presenterades 14 vetenskapliga arbeten i form av fria föredrag. Den vetenskapliga 
kvaliteten var genomgående hög och ämnesvalet mycket brett. Enligt Läkaresällskapets 
riktlinjer utdelades diplom för god vetenskaplig och pedagogisk presentation. 
Sektionen hade också bjudit in en engelsk gästföreläsare som talade över ämnet 
leukocytreduktion av blodkomponenter. I anslutning till gästföreläsningen anordnades ett 
sektionssymposium om leukocytreduktion dit kliniska kollegor inbjudits. 
 
Specialistexamen 
Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexamen. 
 
Informationsspridning 
Under verksamhetsåret har fyra större utskick med föreningsangelägenheter (3-4/2001 samt 
1-2/ 2002) tillställts medlemmarna per e-post med hänvisning till Föreningens hemsida.  
I de fall då e-postadress ej inkommit till sekreteraren skickas fortfarande brevförsändelser 
men ej koder för åtkomst av Handboken på nätet. Detta gäller i dagsläget 86 medlemmar. 
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Remissvar 
Remissvar har under året avgivits till: 
• Svenska Läkaresällskapet, Läkarförbundet samt Socialstyrelsen angående 

Socialstyrelsens översyn av de medicinska specialiteterna. 
• Swedish Standards Institute (SIS) avseende lämplig benämning på en kommande remiss 

”Single-use container for venous blood specimen collection (ISO/DIS 6710/2001)”. 
 
Följande remisser har granskats av Föreningen: 
• ”EN ISO (ISO/D(S) 15189.2 Medical laboratories - Particular requirements for quality 

and competence” från Swedish Standards Institute (SIS) 
• Etikprövning av forskning som avser människor (Ds 2001:62) från Utbildnings-

departementet. 
 
 
Övrigt 
Arbetet med att utveckla Handbok för Blodcentraler har fortsatt under verksamhetsåret i 
enlighet med beslutet vid årsmötet 2001. Den s.k. Handboksgruppen har ändrat 
arbetsorganisation och lagt fram förslag på såväl revisions-/försättssida som tidplan för 
revisioner av befintliga kapitel och tillskapande av nya. Nyreviderade kapitel av Handboken 
har gjorts tillgängliga under lösenordsskydd via Föreningens hemsida. 
 
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för tredje gången delat ut 
Föreningens resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet 
transfusionsmedicin. 
 
Styrelsen har givit kommittén för Vårmötet i Göteborg uppdraget att i samråd med Claes 
Högman utse årets Claes Högman-föreläsare. 
 
 
 
Lund 2002 04 05, 
 
 
 
Martin L Olsson 
Sekreterare 
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