SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 22 november
2006.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jannica Johannesson (ledamot), Jan Konar
(suppleant), Ewa Lassén (ledamot), Agneta Shanwell (suppleant), Agneta Wikman
(ordförande), Lena Åberg (vice ordförande).
§29
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar
utsågs att justera protokollet.
§30
Föreningens vårmöte 2007 har bestämts äga rum 18-19 april i Stockholm. Temat blir
transplantation med medverkan av bl.a. professor Olle Ringdén. Sekr. uppdaterar
hemsidan med datum för mötet.
§31
SWEDAC har efterfrågat flera nya bedömare inom transfusionsmedicin. Ett antal
personer har tillfrågats. Ordf. anmäler namn på dem som kan tänka sig bli bedömare till
SWEDAC.
§32
Målbeskrivningsarbetet tillsammans med representanter från Klinisk Immunologi
fortskrider planenligt, nästa möte blir 1/12 i samband med riksstämman i Göteborg.
§33
Socialstyrelsen har flyttat fram datum för beslut om nya författningsförslagen till 200612-08. Olle Åkerblom har beretts möjlighet till att ytterligare påverka skrivningen. Olle
har i sin tur begärt och fått synpunkter på skrivningen från styrelsens medlemmar.
§34
Tom Lundahl (Halmstad) och Barbro Persson (Uppsala) hälsas välkomna som nya
medlemmar i Föreningen. Michael Breimer (Göteborg) och Ingeborg Olsson (Stockholm)
har begärt utträde.
§35
Föreningen resestipendium på 40.000 kr för år 2007 utlyses i bilaga 1.
§36
Jannica J berättade att en nyanställd medarbetare i Lund är intresserad av att
sammanställa en förteckning över ”sällsynt blod” på svenska blodcentraler. På 1990-talet
togs ett initiativ att göra detta, men uppgifterna har sedan ej uppdaterats. Styrelsen
välkomnade detta nya initiativ från blodcentralen Skåne.
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§37
Jannica J har från Sveriges Läkarförbund mottagit en inbjudan till en konferens i
Stockholm om patientsäkerhet i slutet av januari 2007. Beslutades att överlämna inbjudan
till Föreningens arbetsgrupp för hemovigilans (BIS-gruppen).
§38
Blodverksamheten i Stockholm har planer på att färdigställa ett interaktivt dataprogram
om transfusionsverksamhet, hur man sätter blod m.m. Ordf. frågade om intresse finns
från andra ställen att vara med och stödja denna utbildningssatsning. Styrelsens uttalade
sitt stöd för idén.
§39
Professor Alice Maniatis, styrelsemedlem i ”Network for Advancement of Transfusion
Alternatives” (se www.nataonline.com), har kontaktat Agneta S med förfrågan om
medverkan från Sverige vid ”8th Annual NATA Symposium” i Budapest 20-21/4 2007.
Man är intresserad av en redogörelse för hur blodverksamheten fungerar i ett land med
decentraliserat system. Professor Marcela Contreras från Storbritannien medverkar med
redogörelse för deras centraliserade system. Vår ordf. har nyligen medverkat med ett
liknande föredrag på ett möte i London. Ordf. och Agneta S funderar på om och i så fall
vem vi ska skicka till Budapest-mötet.
§40
Sekr. informerade att Handbokskapitel 2 nu finns tillgängligt i pdf-format på Blodlänk
Sverige. Tanken är att underlätta för ex. tappningspersonal att snabbt via närmaste
internet-anslutna dator kunna söka reda på relevant information.
§41
Ordföranden hälsade välkommen till Föreningens planerade aktiviteter 1/12 på
riksstämman i Göteborg, varefter mötet avslutades. Nästa styrelsemöte är sedan tidigare
bestämt till 2007-01-31 kl 14.00.

Vid protokollet,

Protokollet justeras,

Bengt Ekermo
Sekreterare

Jan Konar
Ledamot (Suppleant)
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 061122.
Svensk Förening för Transfusionsmedicin ledigförklarar
RESESTIPENDIUM ÅR 2007
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 2006 fastställts till 40.000 kronor för år 2007.
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 26 februari 2007.
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, ska det återbetalas till
Föreningen.
Ekonomisk redovisning med kvitto på gjorda utlägg ska insändas till Föreningens
vetenskaplige sekreterare senast två månader efter avslutad resa.

Linköping 2006 11 22
Å styrelsens vägnar,
Bengt Ekermo
Vetenskaplig sekreterare
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
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