
 
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 
 
 
Protokoll 
 
fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika 
Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 10 april 2002. 
 
Deltagare: Clas Göran Axelsson (suppleant), Jan-Olof Hildén (suppleant), Martin L Olsson 
(sekreterare), Agneta Shanwell (ordförande), Johanna Strindberg (f.d. kassaförvaltare), Lena 
Åberg (ledamot). 
Förhinder: Mats Bengtsson (styrelseledamot), Folke Knutson (kassaförvaltare), Birgitta Nilsson 
Sojka (vice ordförande), Steen Thyme (styrelseledamot). 
 
§1 
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade särskilt de två nya 
styrelseledamöterna, Folke Knutson (dock ej närvarande vid detta möte) och Lena Åberg 
välkomna. Johanna Strindberg och Mats Bengtsson tackades för sina insatser. 
Agendan för dagens möte fastställdes. Lena Åberg utsågs att justera protokollet. 
 
§2 
En översyn av den på hemsidan publicerade förteckningen av Föreningens arbetsgrupper och 
andra konstellationer/utnämningar av intresse för medlemmarna gjordes. Alla arbetsgrupper m.fl. 
uppmanas att årligen kontrollera att uppgifterna är aktuella. Uppdatering kommer snarast att 
företas av sekreteraren. 
Medlemmar i Handboksgruppen är förutom den sammankallande personen också de fyra 
gruppledarna. Styrelsens avsikt är att den sammankallande får rollen som redaktör och 
kontaktperson till styrelsen. Av arbetsbelastningsskäl skulle det på sikt vara lämpligt att lägga 
denna uppgift på vice ordföranden istället för på ordföranden. 
Hans Gulliksson har begärt entledigande från posten som gruppledare i grupp III. Förslag till 
efterträdare är Stella Larsson, vilket godkännes. 
Jan Säfwenberg har begärt entledigande från arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta, 
varför sammankallande Bengt Ekermo ombedes inkomma med förslag till ersättare, som bör 
vara specialist i transfusionsmedicin då övriga i gruppen har virologisk inriktning.  
Hans Gulliksson har begärt entledigande från arbetsgruppen för nationell kvalitetssäkring, tillika 
Equalis expertgrupp i transfusionsmedicin. Då kompetens inom kvalitetskontroll av 
blodkomponenter bedöms viktig inför starten av sådana utskick under året rekommenderade 
styrelsen sammankallande Jan-Olof Hildén att inkomma med förslag till ersättare med denna 
kompetensprofil. 
Den s.k. etikettgruppen är idag utvidgad jämfört med hemsidans förteckning och fungerar tillika 
som Expertgruppens datautskott. 
Styrelsen anser slutligen att utbildningsutskottet och examinationsgruppen ska fortsätta vara 
skilda från och oberoende av varandra. Jan-Olof Hildén ingår dock i båda och är kontaktperson 
mellan grupperna. Styrelsen gav examinationsgruppen i uppdrag att på hemsidan via 
sekreteraren annonsera ett examinationstillfälle under 2002.  
 
§3 
Ulla Axdorph (Stockholm) har antagits som ny medlem medan Göran Hedin har begärt utträde 
ur Föreningen. Christina Lund (Stockholm) kvarstår som medlem men representerar nu Baxter. 
Efter genomgång av obetalda medlemsavgifter trots påminnelse kommer ett litet antal 
medlemmar att meddelas att deras medlemskap upphör. 
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§4 
Styrelsen utreder en förfrågan från Europeiska kommissionens översättningsavdelning om att få 
”köpa” Handboken för 1000 SEK. Då ständig revision pågår menar styrelsen att Handboken ej är 
till salu i vanlig mening. Prenumeration förbehålls i huvudsak medlemmar, blodcentraler och 
andra (företag m.m.) med nära relation till svensk blodverksamhet men utvalda, nyreviderade 
kapitel skulle kunna vara intressanta i relation till EU-arbetet med bloddirektivet. Sekreteraren 
fick i uppdrag att konferera med Olle Åkerblom för att utforma lämpligt svar. 
 
§5 
Styrelsen beslutade godkänna en förfrågan om att lägga ut kompetenshöjande aktiviteter av typ 
Linköpings-, Göteborgs- och Huddingedagarna på hemsidan under rubriken ”Kurser och 
Möten”. Alla som har kännedom om kurser, möten och utbildningsdagar av intresse för 
medlemmarna ombeds meddela detta till sekreteraren. 
 
§6 
Inför sekreterarmöte i Stockholm den 5 juni uppmanas alla medlemmar inkomma med önskemål 
och förslag till ämne för ett ev. sektionssymposium på årets Riksstämma. Med tanke på 
Föreningens goda kassabehållning skulle en gästföreläsare vid behov kunna bjudas in utan 
ekonomiskt stöd från Läkaresällskapet. 
 
§7 
Ett förslag till koder enligt det av IFCC-IUPAC utvecklade C-NPU systemet kommer att 
publiceras under 2002. En förhandsversion kommer att tillställas Föreningen inom kort.  
Då det under vårmötet fanns en enighet om behovet av att införa sådana koder inom 
transfusions-medicin föreslogs att Agneta Shanwell, som utsågs till sammankallande i 
Handboksgruppen under årsmötet, skulle fördela de olika koderna till resp. grupp för översyn 
och ev. bearbetning till svenska förhållanden. 
 
§8 
Årsmötets diskussion om ansökan om Socialstyrelsens anslag för upprättande av nationellt 
kvalitetsregister för transfusionskomplikationer återupptogs. Föreningen bör gå in med en 
ansökan men närmaste ansökningstillfället 1 maj är förmodligen alltför snart för ett 
konkurrenskraftigt förslag. Därför verkar det rimligt att sikta på ansökan i september. 
Sekreteraren fick i uppdrag att till styrelsen skicka ut ansökningsformuläret. 
 
 
Vid protokollet,  Protokollet justeras, 
 
 
 
Martin L Olsson  Lena Åberg 
Sekreterare   Ledamot 
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