Svensk Transplantationsförening
Protokoll för årsmötet 20 oktober 2016

§1. Mötets öppnande
Helene Malm hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Helene Malm till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Helena Genberg till mötessekreterare.

§ 4. Val av justeringspersoner
Årsmötet beslutade att välja Marie Felldin och Lars Wennberg till justeringspersoner.

§ 5. Godkännande av agendan
Årsmötet beslutade att godkänna agendan.

§ 6. Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.

§ 7. Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet beslutade att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

§ 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till
handlingarna.

§ 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Mats Roman presenterade revisorsberättelse och balansräkning för årsmötet.

§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§11. Ekonomi
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift för medlemskap i föreningen (100 SEK) och för
medlemskap i The Transplantation Society (TTS) till (750 SEK ).

§ 12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
i.

Under årsmötet diskuterades ett samarrangemang av Höstmötet 2018 med Finska
Transplantationsföreningen. Årsmötet ställde sig positiv till detta. Årsmötet ställde sig även positiv till
engelska som mötesspråk vid ett eventuellt samarrangemang. Delvis separata sessioner för respektive
förening föreslogs. Det framfördes däremot synpunkter på att den finska transplantationsföreningen
därmed gavs en särställning gentemot andra nordiska transplantationsföreningar. Ett förslag blev
istället att framöver anordna Congress of the Scandinavian Transplantation Society årligen.
Ordföranden i Scandiatransplant Bo-Göran Ericzon kommer att lyfta frågan i Scandiatransplant.
Scandiatransplant är emellertid inte den organisation som står som arrangör för kongressen. Eftersom
Scandinavian Transplant Society är en vilande föreningen mellan mötesperioderna ansåg årsmötet att
Scandiatransplant ändå var det forum där frågan bäst skulle kunna behandlas fram tills nästa Congress
of the Scandinavian Transplantation Society 2018.

ii.

Ingela Fehrman-Ekholm presenterade 2:d Swedish Living donor (LD) congress in Stockholm 1-2 juni
2017. Närvarande på årsmötet inbjöds. Till mötet är professor Amit Garg, Department of Medicine and
Epidemiology, University of Western Ontario & Division of Nephrology, London Health Sciences Centre
inbjuden föreläsare via föreningen.

iii.

Styrelsen presenterade sitt remissvar angående ”Utredningen om donations- och
transplantationsfrågor 2015: Organdonation – En livsviktig verksamhet”. Föreningen anslöt sig till det
yttrande som inlämnats av landstingen i Uppsala och Örebroregionen. I yttrandet ställde sig
föreningen överlag positiv till utredningen. Det fanns dock invändningar emot utredningsförslaget om
Socialstyrelsens godkännande av anonyma donatorer. I remissvaret belystes i övrigt vikten av
Scandiatransplant och nödvändigheten av en nordisk samarbetsorganisation och en gemensam
databas. Vidare efterlystes i remissvaret föreskrifter från Socialstyrelsen som beskriver principerna för
hur t.ex. DCD (Donation after Circulatory Death) skall genomföras. I remissvaret betonades också att
om donation efter cirkulationsstillestånd skall införas i Sverige måste behörig personal få möjlighet att
konsultera donationsregistret före döden. Dagens rådande praxis att donationsregistret inte får
konsulteras före konstaterande av döden bedöms kunna äventyra ett införande av donation efter
cirkulationsstillestånd.

iv.

Under årsmötet diskuterades en fallpresentation gällande en patient som begärt att få ta del av
registerdata rörande sin egen transplantation. Registerdata innehöll dock inte bara uppgifter om
patienten själv utan även om donatorn. Att låta patienten ta del av dessa registerdata skulle bland
annat riskera att röja donatorns identitet. Årsmötet hade flera frågor angående det gällande
regelverket. Lars Wennberg åtog sig att kontakta Socialstyrelsen för ett klargörande angående
patienters rätt till registerdata vid transplantation.

v.

Ett förslag om att föreningen bör verka för landstingens avvecklande diskuterades under årsmötet.

vi.

Kerstin Karud, även medlem i Nationella Nätverket Transplantationskoordinatorer Organdonation
(NNTO), en underförening till Svensk sjuksköterskeförening, framhöll under årsmötet att NNTO önskar
ett närmare samarbete med föreningen. Nationella Nätverket Transplantationskoordinatorer
Organdonation kommer att bjudas in till styrelsemöte.

vii.

Bengt von Zur-Mühlen uppmanade till medlemskap i föreningen. Han informerade också om
föreningens samarbete med andra föreningar såsom Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening via
tidskriften Dialäsen. Bengt von Zur-Mühlen informerade också om att Louise Haglund har tillträtt som
ny chefredaktör för tidskriften och att tidskriften fått ett nytt format. Föreningen har åtagit sig att
redaktionellt ansvara för en medlemssida i tidskriften och medlemmarna uppmanades under årsmötet
att under året skicka in bidrag till denna. Medlemmar som inte önskar Dialäsen ska meddela det till
Bengt von Zur-Mühlen.
§13. Val av ordförande
Årsmötet beslutade att välja Helene Malm, Uppsala, som varit interimistisk ordförande för föreningen
sedan 2016-05-16, till ordförande för Svensk Transplantationsförening (nyval).

§14. Val av kassör
Årsmötet beslutar att välja Bengt von Zur-Mühlen, Uppsala, till kassör (omval).

§ 15. Val av sekreterare
Årsmötet beslutar att välja Helena Taflin, Göteborg, till sekreterare för Svensk
Transplantationsförening (omval).

§ 16. Val av övriga ledamöter
Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen:


Ehab Rafael, Malmö (omval)



Marcus Gäbel, Göteborg (omval)



Lars Wennberg, Stockholm (omval)



Vivan Hellström, Uppsala (nyval)



Anna Forsberg, Lund (nyval)

§ 17. Val av revisorer
Årsmötet beslutade att välja Mats Roman och Henryk Wilczek till revisorer (omval).

§ 18. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja Ragnar Källén, Malmö, Torbjörn Lundgren, Stockholm, Amir Sedigh,
Uppsala och Lars Mjörnstedt, Göteborg som ledamöter i valberedningen.

§ 19. Val av representant i Svenskt Njurmedicinsk Förening
Årsmötet utsåg Ehab Rafael att representera föreningen i Svenskt Njurmedicinsk Förenings styrelse
(nyval).

§ 20. Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande.
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