
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika 
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 6 oktober 2010, Freys 
hotell, Stockholm. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jan Konar (ledamot), Ewa Lassén (suppleant), 
Barbro Persson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Agneta Wikman (ordförande), Lena 
Åberg (vice ordförande). 
 
§24 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs 
att justera protokollet. 
 
§25 
Ordföranden refererade ett möte med ´presidents from european transfusion societies´ i 
samband med internationella ISBT-kongressen i Berlin i slutet av juni 2010. Mötet leddes 
av Judit Chapman, executive director, samt av Erhard Seifried, past president of ISBT. 
Ca 30-40 olika länder var representerade. Tre prioriterade verksamhetsområden 
definierades: 1) hemovigilans, 2) locka/rekrytera läkare till disciplinen, samt 3) utarbeta 
´guidelines´ för transfusionsverksamhet. Vår ordförande framförde ett önskemål om ökat 
samarbete mellan de Nordiska länderna. Ett uttalande gjordes mot alla former av 
bloddoping i prestationshöjande syfte. 
 
§26 
Diskuterades utformning av ST-utbildning av specialister i klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin (KITM). Sekreteraren visade programförklaring från Östergötland 
(se: http://www.lio.se/pages/106737/ST_ostergotland_print.pdf). Av denna framgår bl.a. 
vad som förväntas av specialistföreningen, och det konstaterades att 
Transfusionsföreningen arbetat med samtliga angivna punkter. Lokala kurser kan vid 
behov anordnas för att uppfylla lärande enligt specifika delmål, som exempel refererades 
till initiativ i Ög (se: http://www.ipuls.se/ipulskurs.asp?CourseID=6747). Frågan har 
väckts om det finns behov av en ´nationell studierektor´ för KITM, vice 
sekreteraren/kassaförvaltaren tar med sig frågan till utbildningsutskottet för vidare 
diskussion. Vice ordföranden önskar med anledning av diskussion i Skåne ett klargörande 
när vi skall tillämpa begreppet ”auskultation” respektive ”tjänstgöring” i ST-utbildningen 
(se bilagor till SOSFS 2008:17 gällande intyg om fullgjord sidotjänstgöring). Beslutas att 
hänskjuta frågan till utbildningsutskottet. 
 
§27 
Vid telefonmöte med styrelsen 2010-06-04 (se protokoll §10) togs upp att SBU önskar 
frågor/uppgift om misstänkta ´kunskapsluckor´. Konstaterades att några av Föreningens 
medlemmar under senaste året varit i involverad i framtagande av ny rekommendation för 
användning av plasma och Solvent/Detergent-behandlad plasma (se: 
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-
sjukvard/behandlingsrekommendationer/Plasmarekommendationer.pdf); dessutom pågår 
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även framtagande av nationellt vårdprogram för Hemostas vid allvarlig blödning. 
Beslutades att för närvarande inte meddela någon ´kunskapslucka´ till SBU. 
 
§28 
Uppdrag till styrelsen från senaste årsmötet diskuterades: 
A) Ny rutin för ´indrivning´ av medlemsavgift och Handboksavgift (§8 i årsmötesproto-   
kollet). Uppdrogs åt sekreteraren att lägga ut Föreningens plusgironr på hemsidan, och 
vid lämpligt tillfälle en gång per år via e-postutskick uppmana Föreningens medlemmar 
betala medlemsavgiften (OBS! påminn att det är viktigt att ange avsändare!). Läkare som 
även är medlemmar i Läkarförbundet betalar medlemsavgiften automatiskt via 
fackförbundet. Vad gäller Handboksavgiften fanns delvis olika uppfattningar om vilket 
beslut som årsmötet fattat. Uppdrogs åt vice sekreteraren/kassaförvaltaren att höra med 
Folke Knutson och Rut Norda i Uppsala om hur de uppfattat saken. 
B) Samgående med Svensk Klinisk Immunologisk Förening (SKIF, §14 i årsmötespro-
tokollet). Uppdrogs åt ordföranden att tillskriva SKIF:s ordförande Hakon Leffler 
angående samordning av kommande vårmöten samt att föreslå att ha ett första möte 
mellan våra olika styrelser med t ex en gemensam lunch. 
C) Vice ordföranden åtog sig att vara ny kontaktperson till Socialstyrelsen i 
klassifikationsfrågor (§15 i årsmötesprotokollet). 
 
§29 
Birgitta Clinchy (Linköping) och Synnøve Næsse (Arendal, Norge) hälsas välkomna som 
nya medlemmar i Föreningen. 
 
§30 
Diskuterades pågående processer avseende utformning av föreskrifter för blod- och 
vävnadsverksamheterna i Sverige, samt även deltagande i Svenska Läkarförbundets 
Fullmäktigemöte i Stockholm 9-10/12. 
 
§31 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonmöte med styrelsen planeras till onsdag 2010-
11-10 kl 08.30. 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras 
 
 
Bengt Ekermo    Jan Konar 
Sekreterare    Ledamot 
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