
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika 
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 3 oktober 2008, Freys 
hotell, Stockholm. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice sekreterare/kassaförvalta-
re), Jan Konar (suppleant), Ewa Lassén (ledamot), Agneta Wikman (ordförande), Lena 
Åberg (vice ordförande). 
 
§11 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ewa Lassén 
utsågs att justera protokollet. 
 
§12 
Capio Diagnostik, som från och med den 16 september 2008 bytt namn till Unilabs, 
utlyser även för år 2009 ett resestipendium att fördelas av Föreningen, se bilaga 1. 
 
§13 
Remissvar har lämnats avseende ´Lag (2008/286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid 
hantering av mänskliga vävnader och celler´. Därefter följande förslag till föreskrifter 
från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket är just nu ute på remiss. 
 
§14 
Sekreteraren rapporterade från mötet ´IPFA/PEI 15th Workshop on Surveillance and 
Screening of Blood Borne Pathogens´ i Wien 13-15/5 -08. CD med presentationer från 
mötet finns att tillgå för den som är intresserad. Styrelsen ansåg det önskvärt med 
bevakning av detta årligen återkommande möte. 
 
§15 
Torsten Eich (Uppsala) hälsas välkommen som ny medlem i Föreningen. Stig-Bertil 
Nilsson (Lund) har lämnat Föreningen. 
 
§16 
Önskemål har inkommit från kvalitetsansvarig, Blodcentralen Skåne, att Handbokskapit-
len borde finnas tillgängliga direkt via Blodcentralen Skånes hemsida. Fråga har även 
ställts om former för fakturering av Handboksprenumeration. Konstaterades att ´on line´-
åtkomst är rimligt krav, utskrift av papperskopior och insättning i pärmar tillhör det 
förgångna. Handbokskapitel 2 och 3 finns redan idag allmänt tillgängliga via BlodLänk 
Sverige, men kräver separat inloggning. ´Länkning´ från lokal hemsida till 
Handbokskapitlen möjlig om nuvarande lösenordskyddad inloggning på Föreningens 
hemsida tas bort. Sättet för debitering av prenumeration kan också ses över. Beslutades 
hänskjuta ärendet till RBS-möte (RBS= Regionblodcentralernas Samarbetsgrupp) och till 
nästa årsmöte i Föreningen. 
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§17 
Vid senaste årsmötet gavs styrelsen  i uppdrag att kontakta sektionen för klinisk 
immunologi i syfte att bilda ett nytt gemensamt utbildningsutskott med dem. Ordföranden 
åtar sig denna uppgift. 
 
§18 
Ordföranden har tillskrivit Socialstyrelsen i syfte att tydliggöra Föreningens ståndpunkt i 
frågan om pågående översyn av utformningen av bilaga 5 i SOSFS 2007:20 (M). 
 Svar på skrivelsen har kommit från Medicinalråd Torsten Mossberg. 
 
§19 
Två st SPUR-inspektörer ska rekryteras bland Föreningens medlemmar, två individer 
som anmält intresse för uppgiften kommer att kontaktas angående detta. Sektionen för 
Klinisk Immunologi lär redan ha utsett två SPUR-inspektörer. 
 
§20 
Föreningens vårmöte planeras äga rum i Umeå 26-27/5 2009. Diskuterades tema för 
program samt lämplig Claes Högman – föreläsare. 
 
§21 
Föreningens program vid Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg 27-28/11 
2008 är nu klart och kan ses på hemsidan under fliken ´Kurser & möten´. 
 
§22 
I Uppsala kommer en afereskurs att anordnas 10-13/3 2009. 
 
§23 
Vice ordföranden tog upp behovet av välfungerande IT-stöd för blodverksamheten. 
Styrelsen var enig i bedömningen att nationell samordning med gemensamma system är 
önskvärt för att uppnå maximal kostnadseffektivitet och optimal patientsäkerhet. 
 
§24 
Ordföranden efterlyste ett nationellt register över sällsynt blod. Tidigare försök till 
pappersbaserat register har ej uppdaterats under senare år. Förslag att upprätta ett  register 
på BlodLänk Sverige har framförts. Beslutades vidtala 3 namngivna personer (från Lund, 
Stockholm och Umeå) som visat intresse för uppgiften. 
 
§25 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa styrelsemöten planeras som telefonmöten tisdag 
2008-12-02 kl 09.00-10.30, samt onsdag 2009-01-21 kl 13.30-15.00. 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
Bengt Ekermo    Ewa Lassén 
Sekreterare    Ledamot 
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 081003 
 
 
UTLYSNING  AV RESESTIPENDIUM  FRÅN UNILABS  2009 
 
 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin har nöjet att få hjälpa till att dela ut ett 
resestipendium på 10.000 kronor från Unilabs. Stipendiet är avsett att användas för att 
täcka kostnader för resa och uppehälle för enskild individ i samband med deltagande i 
konferens med eller utan egen vetenskaplig presentation eller vid vidareutbildning inom 
eget verksamhetsområde. 
 
Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom det transfusionsmedicinska ämnesområdet, 
men medlem i Svensk Förening för Transfusionsmedicin har företräde. 
 
Stipendietagaren förbinder sig genom rekvisition av stipendiemedel att lämna en kortare 
skriftlig rapport till Unilabs över det vetenskapliga innehållet i den genomförda 
konferensen/utbildningen. Rapporten ska vara Unilabs tillhanda inom en månad efter 
avslutad resa. Namn samt insänd rapport kan komma att publiceras i företagets hemsida 
på www.unilabs.se
 
En nämnd bestående av Föreningens ordförande och vetenskaplige sekreterare samt 
Socialstyrelsens vetenskapliga råd i Transfusionsmedicin beslutar om tilldelning av 
stipendiet. Nämndens beslut kan ej överklagas. 
 
Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning , redogörelse för resans ändamål 
samt ekonomisk kalkyl, skall tillställas Föreningens sekreterare per brev. 
 
Ansökan ska senast vara Föreningen till handa på nedanstående adress den 19 januari 
2009. 
 
 
 
Enligt uppdrag, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo 
Vetenskaplig sekreterare 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
 
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin  
Universitetssjukhuset 
581 85  Linköping 
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http://www.unilabs.se/

