
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika 
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 2 september 2009, 
Freys hotell, Stockholm.. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Ewa Lassén (ledamot), Jonas Nordberg 
(suppleant), Folke Knutson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Agneta Wikman 
(ordförande), Lena Åberg (vice ordförande)  
 
§1 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Jonas Nordberg 
utsågs att justera protokollet. 
 
§2 
Föreningens vårmöte äger rum tisdag-onsdag 11-12 maj 2010 i Göteborg. Styrelsen 
stödjer förslag från Jan Konar att som Claes Högman föreläsare i första hand tillfråga 
Martin Olsson från Lund, i andra hand Marcela Contreras från Storbritannien. 
 
§3 
Föreningen har på remiss erhållit förslag till nya föreskrifter från Socialstyrelsen: 
”Donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler; Vävnadsinrättningar; 
Användning av vävnader och celler vid klinisk forskning m.m.”. Lennart Rydberg och 
Olof Åkerblom, som deltagit i föreskriftsarbetet, har 090901 tillsänt styrelsen ett förslag 
till remissvar från Föreningen. Beslutades att sekreteraren sammankallar styrelsen till 
telefonmöte kl 08.00-09.00 fredag 11/9 då vi diskuterar förslaget till remissvar. Svenska 
Läkaresällskapet vill ha Föreningens svar senast 090914 och SoS senast 090921. 
 
§4 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har inrättat en IT-kommitté för att vara rådgivande till  
nämnden avseende IT-lösningar i hälso- och sjukvården. Från SLS:s sektioner önskar 
man a) synpunkter på vilka IT-initiativ i hälso- och sjukvården som  
IT-kommittén bör bevaka och driva, b) att sektionen anger person(er) med externa 
förtroendeuppdrag inom IT, och i vilket sammanhang, c) samt utser en ansvarig 
kontaktperson, som SLS IT-kommitté kan kommunicera med. Ett förslag till svar från 
Föreningen, utarbetat av Rut Norda, redigerades och skickas in av sekreteraren., som 
även åtog sig att vara kontaktperson. 
 
§5 
Rut Norda har tillsänt styrelsen ett utkast till: ”Blodverksamheten i Sverige 2008: omfattning, 
kvalitet och säkerhet”, och önskar samtidigt får svar på några frågor om rapportens utformning och 
sammanställande. Efter diskussion uppdrogs sekreteraren svara för styrelsens räkning, och 
samtidigt framföra styrelsens stora uppskattning av ´statistikgruppens´ arbete. 
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§6 
SLS har tillsänt Föreningen dokumentet ”Rekommendation angående lärandemålet medicinsk 
vetenskap och kvalitetsarbete under ST”. Bakom dokumentet står SLS:s utbildningsdelegation och 
Svenska Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation. Sekr. har vidarebefordrat 
dokumentet till Föreningens utbildningsutskott och SPUR-inspektörer. 
 
§7 
Styrelsen fick vid årsmötet i Umeå i maj uppdraget att tillsammans med statistikgruppen 
ta fram ett nytt förslag för utdebitering av Handboksavgiften till blodverksamheten i 
Sverige. Vice sekr./kassaförvaltaren föreslår att avgiften fördelas enligt samma ´nyckel´ 
som SweBA använder sig av, dvs antalet helblodstappningar som utförs, och ber att få 
återkomma med konkret förslag vid kommande telefonmöte med styrelsen. 
 
§8 
SLS har tillskrivit  Föreningen och informerat om möjligheten att söka anslag för 
upprättande av nationellt kvalitetsregister. Ansökningstiden för 2010 utgår 090916. 
Ansökan sker via webben: www.kvalitetsregister.se. Sekr. har vidarebefordrat 
informationen till Jan Säfwenberg och Miodrag Palfi i Föreningens arbetsgrupp för 
Hemovigilans. 
 
§9 
Linda Björkman (Göteborg) och Nikolas Malliotis (Umeå) hälsas välkomna som nya 
medlemmar i Föreningen. Uppgift har via mellanhand inkommit att även Ingvar Eliasson  
(NÄL, Trollhättan/Uddevalla) önskar bli medlem. Uppdrogs åt sekr. att ta direktkontakt 
med Ingvar för att få detta bekräftat. 
 
§10 
Styrelsens telefonmöten debiteras f.n. Transfusionsmedicin i Linköping. Omregistrering 
av telefonmöteskod på Föreningens vice sekr./kassaförvaltare ansågs olämpligt, istället 
uppmanades Linköping vidarebefordra räkningarna för telefonmöten till Föreningens 
kassör. 
 
§11 
Svenska Läkarförbundet sammankallar till specialitetsföreningarnas representantskap 6-7 
oktober i Stockholm. Program för dagarna är ännu ej fastställt och vi avvaktar med 
ställningstagande om vi ska sända representant till mötet. 
 
§12 
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte äger rum i Stockholm 3-4 december. 
Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin har möjlighet att sända en 
representant med observatörsstatus. Vice ordföranden överväger att delta. 
 
§13 
Diskuterades influensa-pandemiplan för blodverksamheten. Vice ordföranden erbjöd 
övriga styrelsen att ta del av blodverksamheten i Skånes plan. Beslutades även be 
Regionblodcentralernas samarbetsgrupp att ta upp frågan på deras nästkommande möte 
090910. 

2(3) 

http://www.kvalitetsregister.se/


SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

 
§14 
Vice sekr./kassaförvaltaren har via Rut Norda informerats om att ett förslag föreligger att 
till WHO överföra Europarådets expertgrupp, som utarbetar den årligen utkommande 
”Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components”. Ruts 
bedömning är att det vore olyckligt om förslaget genomförs. 
 
§15 
På grund av vice sekr./kassaförvaltarens planerade bortovaro 6 v. f.o.m. v.38, behöver 
räkningar som behöver expedieras närmaste tiden inkomma skyndsamt.  
 
§16 
Vice sekr./kassaförvaltaren tog upp det faktum att föregående veckas ´Nordic blood 
bankers meeting´ i Köpenhamn detta år ändrat karaktär till mera ´brett´ möte med utökat 
antal deltagare. Diskuterades om även SFTM:s vårmöte borde ändras i samma riktning, 
och vad detta i så fall skulle betyda för arrangörer av andra möten, ex. 
Linköpingsdagarna. Konstaterades att SFTM:s vårmöte redan har en bred målgrupp, samt 
att arrangören av nästa ´Nordic blood bankers meeting´ om två år (i Norge) efter 
utvärdering kanske återgår till tidigare utformning av mötet med en mera begränsad 
målgrupp. 
 
§17 
Ordföranden informerade att företrädare för blodverksamheten i Danmark sonderat om 
intresse finns hos SFTM att tillsammans med dem söka om anordnande av framtida 
ISBT-kongress i Köpenhamn. Ansågs vara en fråga för nästa årsmöte inom SFTM att ta 
ställning till. 
 
§18 
Ordföranden avslutade mötet. Följande telefonmötestider för styrelsen fastställdes: 17/11 
-09 kl 14-15, 27/1 -10 kl 14-15, 14/4 kl 14-15. 
 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
 
 
Bengt Ekermo    Jonas Nordberg 
Sekreterare    Ledamot (suppleant) 
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