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Protokoll 
 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin tillika 
Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 12 maj 2004. Mötet 
hölls på blodcentralen universitetssjukhuset i Lund, i anslutning till Föreningens vårmöte 
11-12/5. 
 
Deltagare: Jan-Olof Hildén (ordförande), Agneta Wikman (vice ordförande), Martin 
Olsson (avgående sekreterare), Bengt Ekermo (nyvald sekreterare), Ewa Lassén 
(ledamot), Agneta Shanwell (suppleant), Jannica Samuelsson (adjungerad i egenskap av 
sekreterare i Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin). 
 
§1 
Styrelsens ordförande förklarade mötet öppnat. Agendan för dagens möte fastställdes. 
Ewa Lassén utsågs att justera protokollet. 
 
§2 
Nya i styrelsen valda vid årsmöte 2004-05-11 är Bengt Ekermo (sekreterare), Per-Olof 
Forsberg (suppleant) och Ewa Lassén (ledamot). 
 
§3 
Vid nyss avslutat vårmöte förlades på prov Föreningens årsmötesförhandlingar på 
eftermiddagen efter första dagens vetenskapliga program. Syftet var att öka deltagandet i 
själva årsmötet. Så verkade dock inte ha blivit fallet.  
 
§4 
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att sondera var 2005 års vårmöte kan avhållas. 
Förfrågan har gått till Örebro. Andra- och tredjehandsförslag är Linköping resp. 
Huddinge. 
 
§5 
Det administrativa arbetssättet i styrelsen diskuterades. Viktigt är att Läkarförbundet och 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) fortlöpande informeras om vilka styrelseledamöterna är i 
den fackliga och vetenskapliga föreningen. Sekreteraren meddelar nya styrelsens 
sammansättning till SLS. Strikt diarieföring ansågs ej nödvändig, dock samlas 
fortlöpande styrelsens arbetsdokument i pärmar. De 6-8 pärmar som f.n. finns på blodc. i 
Lund ska överflyttas till nyvalde sekr. på blodc. i Linköping. Remisshantering: material 
från SLS skickas minst till sekreteraren. Om remiss i elektronisk form och av allmänt 
intresse så kan den läggas ut på Föreningens hemsida. Fortsatt diskussion nästa 
styrelsemöte. 
 
§6 
Förfrågan har ställts från ESTM (Umberto Rossi) om eventuell svensk medverkan i 
kursverksamheten, närmare bestämt pediatrisk transfusion. Jan-Olof Hildén söker kontakt 
med U. Rossi i samband med ISBT-möte i Skottland juli -04 för att diskutera detta. 
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§7 
Remiss om ny sekretesslag ska ha besvarats av Föreningen senast 17 augusti 2004. 
Föreningens ordf. och sekr. åtar sig att läsa igenom remissförslaget. 
 
§8 
Årets riksstämma äger rum i Göteborg 24-26 november, årets tema är ”Barnet – den 
växande individen”. Föreningens fria föredrag planeras till fredagen 26 november. 
Förfrågan har även gått till Olle Åkerblom om eventuellt anordnande av 
sektionssymposium över ämnet pediatrisk transfusion. Sekreteraren deltar i 
sekreterarmötet med Riksstämmodelegationen 25 maj.  
 
§9 
Capio Diagnostik delar även år 2004 ut ett resestipendium à 10.000 kr. Styrelsen utlyser 
detta i höst. Stipendienämnd utgörs av Föreningens ordf. och sekr. samt vetenskapliga 
rådet i Transfusionsmedicin. 
 
§10  
En av Föreningens medlemmar (Kjell Fredriksson, Pall) har skrivit och bett  styrelsen 
uttala sig om behovet av skärpta krav på bakterietestning av trombocytkoncentrat. Som 
referens kan nämnas att American Association of Blood Banks (AABB) i senaste (22:a) 
upplagan av sina ”Standards for Blood Banks and Transfusion Services” från 2003 infört 
kravet att ”The blood bank or transfusion service shall have methods to limit and detect 
bacterial contamination in all platelet components.” 
Förre styrelsemedlemmen Steen Thyme anser att detta är en fråga för vetenskapliga rådet, 
som bör förses med faktaunderlag (ex. kostnader mm) i frågan. 
Styrelsen gav i uppdrag åt arbetsgruppen mot transfusionsöverförd smitta att avge ett 
utlåtande i frågan innan nästa styrelsemöte. 
 
§11 
Agneta Wikman, ämnesrepresentant för transfusionsmedicin i SBU, tog upp frågan om 
ämnesförslag till ”alert”-rapport från SBU. Nästa dead-line är 14 maj. Styrelsen beslutade 
att via AW framföra 1) riktlinjer för plasmatransfusion inklusive behovet av 
virusinaktiverad plasma (ex. Octaplas®) samt 2) åtgärder för att minska risken med 
bakteriekontamination av trombocytkoncentrat. 
 
§12 
 Lennart Truedsson (Lund) och Gustaf Edgren (Stockholm) hälsades välkomna som 
medlemmar i föreningen, medan Kaarina Bäckström har begärt utträde. 
 
§13 
Nästa styrelsemöte blir i form av telefonmöte måndag 6 september kl 15.00.  
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Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet,    Protokollet justeras, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo,    Ewa Lassén  
Sekreterare     Ledamot 
 
 


