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Protokoll

fört vid sammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 26 november
2004. 

Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jan-Olof Hildén (ordförande), Per-Olof Forsberg
(suppleant), Folke Knutson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Ewa Lassén (ledamot),
Jannica Samuelsson (adjungerad i egenskap av sekreterare i Svenska Läkares Förening
för Transfusionsmedicin), Agneta Shanwell (suppleant), Agneta Wikman (vice
ordförande), Lena Åberg (ledamot). 

§27
Styrelsens ordförande hälsade den fulltaliga styrelsen välkommen och förklarade mötet
öppnat. Agneta Shanwell utsågs att justera protokollet.

§28
Agneta Shanwell anmälde att intresse finns från en ST-läkare att genomgå frivillig
specialistexamination och ställde en del frågor angående formerna för detta.
Examinationsgruppens ordförande ska återkomma med besked till henne.

§29
Medicinska Kvalitetsrådet har via Mats Bengtsson uppmanat Föreningen att före
årsskiftet 04/05 anmäla minst en kvalitetsindikator för verksamheten. Det ska vara något
man mäter som bidrar till förbättrad patientvård. Efter diskussion enades styrelsen om att
anmäla a) antal allvarliga komplikationer i blodverksamheten (BIS-rapporteringen), b)
andel falskt positiva reaktioner vid erytrocytantikroppsscreening och c) Hb-nivåer i
framställda SAGMAN erytrocytsuspensioner. 

§30
Arbetsgruppen för nationell statistik  har via  brev tillsänt styrelsen ett antal frågor om
hur framtida datainsamlingen bör utformas. Ordföranden redogjorde för hur motsvarande
statistik ser ut i Danmark och Norge. Efter diskussion enades styrelsen om att föreslå
slopad uppdelning på länssjukhus- resp länsdelssjukhusnivå. Indelningsgrunderna blir då
dels på sjukvårdsregion och dels på länsnivå. Diskussion fördes även om uppdelning på
offentlig respektive privat verksamhet, eftersom sådana uppgifter ibland efterfrågas
internationellt.

§31
Resestipendium á 10.000 kr från Capio Diagnostik utlyst 2004 har sökts av
biomedicinska analytikerna Ingrid Lindbeck och Helena Lindblom. Urvalskommittén
förordar att dessa två delar på stipendiet.
Föreningens resestipendium på 50.000 kr för 2005 utlyses i bilaga 1.
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§32
Planeringen av Föreningens vårmöte i Örebro tis-ons 10-11/5 2005 fortskrider. Brian
McClelland från Edinburgh har accepterat inbjudan att hålla 2005 års Claes Högman
föreläsning. Mark Popovsky från USA medverkar också i programmet.

§33
Lena Hård (EQUALIS), Sofia Frändberg (Göteborg) och Jenny Persson (Umeå) hälsades
välkomna som nya medlemmar i Föreningen.

§34
Ordföranden rapporterade från möte med föreningens ad hoc grupp för NPU-koder i
Uppsala 11/11 2004. Gruppen utgörs av  Jan-Olof Hildén, Agneta Wikman och Kerstin
Sondell. Gunnar Nordin har ställt upp som arrangör av mötet då NPU-koderna
administreras via Equalis. Vid nästa möte i början av 2005 har representant från Danmark
inbjudits för att berätta om deras arbete med koderna. Efter smärre modifieringar anses
dessa kunna fungera även för svenska behov.

§35
Sekreteraren rapporterade från specialitetsföreningarnas möte med SINDIF i Stockholm
1/11 2004. Ett möte ”Biotech Forum Scanlab” ska anordnas 11-13/10 2005 där industrin
önskar träffa sina kunder (personal inom laboratoriemedicin) och kunna erbjuda en
fullödig utställning. Därefter planeras fortsatta möten vartannat år, eventuellt på våren om
detta bedöms mera lämpligt. Detta är ett arrangemang dit medicinska specialistföreningar
erbjuds att på egna villkor medverka/arrangera vetenskapliga programpunkter –
exempelvis förlägga sitt eget vårmöte. Fortsatt diskussion planeras till 28/1 2005 där
berörda föreningars ordf. och vice ordf. inbjudits.

§36
Ordföranden rapporterade från SWEDAC:s och Medicinska Kvalitetsrådets grupp för
mätosäkerhet i kvalitativa metoder. I arbetet deltar representanter från klin. mikrobiologi,
klin. immunologi, patologi/cytologi och transfusionsmedicin. Arbetet är nu nästan klart
och remiss till berörda föreningar förväntas bli utskickad i början av 2005.

§37
Agneta Shanwell redogjorde för status i arbetet med Handbok för Blodcentraler. För
kapitlen 6, 13, 15 och 17 är målsättningen att få dem utsända under december 2005.
Revisioner av kapitlen 4, 8 och 9 förväntas bli klara i början av 2005.

§38
Lena rapporterade från arbetet i organisationen Euronet. Det är lite oklart med
organisationens legitimitet, exempelvis täcks mycket av arbetsområdena upp i andra fora
såsom EBA och arbetsgrupper inom EU/europarådet/ISBT. Lena vidarebefordrar e-
postinformation  rörande Euronet till ordföranden.
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§39
Tider för nästkommande telefonstyrelsemöten bestämdes till 2005-02-21 kl 13.00 och
2005-04-21 kl 13.00, varefter ordföranden avslutade mötet. 

Vid protokollet, Protokollet justeras,

Bengt Ekermo, Agneta Shanwell
Sekreterare Ledamot (suppleant)
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 041126.

Svensk Förening för Transfusionsmedicin ledigförklarar

RESESTIPENDIUM ÅR 2005

Stipendiet är avsett att verka som stöd för resa som syftar till att främja forskning och
utveckling inom ämnesområdet transfusionsmedicin. 

Behörig att söka stipendiet är medlem i Svensk Förening för Transfusionsmedicin.
Stipendiet kan endast erhållas en gång, om inte synnerliga skäl föreligger.

Stipendiesumman har vid årsmöte 2004 (§10) fastställts till 50.000 kronor för år 2005.
Beloppet kan delas mellan flera sökande. En nämnd bestående av Föreningens ordförande
och vetenskaplige sekreterare samt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i
transfusionsmedicin beslutar om tilldelning av stipendiet, som utdelas vid Föreningens
årsmöte. Nämndens beslut kan ej överklagas.

Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning, redogörelse för resans ändamål
samt sökt belopp, inkl. kostnadsberäkning och redogörelse för ev. andra erhållna eller
sökta medel för samma resa, skall i tre sorterade och hålslagna omgångar (ett original och
två kopior) tillställas Föreningens vetenskaplige sekreterare och vara denne tillhanda
senast den 25 februari 2005.

När stipendiet beviljats utbetalas det omgående till mottagarens bankkonto så snart
Föreningens kassör fått kännedom om kontonumret.

Om stipendiet inte nyttjas i det syfte som det beviljats för, återgår stipendiet till
Föreningen.

Reserapport inkl. ekonomisk redovisning med kvitto på gjorda utlägg ska insändas till
Föreningens vetenskaplige sekreterare senast två månader efter avslutad resa.
Stipendiater ska också vara beredda att presentera rapporten muntligt, i första hand vid
Riksstämman 2005 alternativt Föreningens vårmöte 2006.

Linköping 2004 11 26

Å styrelsens vägnar,

Bengt Ekermo
Vetenskaplig sekreterare
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