
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin måndagen den 31 januari 2007. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice sekreterare/kassaförvaltare) 
Jan Konar (suppleant), Ewa Lassén (ledamot), Agneta Shanwell (suppleant), Agneta 
Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande). 
 
§42 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Lena Åberg  
utsågs att justera protokollet. 
 
§43 
Inbjudan med preliminär information om vårmötet i Stockholm 18-19 april finns nu 
tillgänglig via Föreningens hemsida. 
 
§44 
Vice ordf. och sekr. berättade från SweBA:s årsmöte 2006-12-05. Protokoll från mötet  
kommer så småningom finnas tillgängligt via SweBA:s hemsida. 
 
§45 
Ordf. informerade om status i arbetet med målbeskrivning för gemensamma 
specialistutbildningen (Klinisk Immunologi/Transfusionsmedicin). Dokumentet ska vara 
klart i mars -07. 
 
§46 
Handboksgruppen hade telefonmöte 070129. Två nyskrivna kapitel (kap. 16 om 
Hemovigilans och kap. 12 om ISBT 128 kodverket) är snart klara. Arbetet med 
revidering av kap. 2 med anpassning till kraven i SOSFS 2006:17 planeras vara klart före 
sommaren -07. 
 
§47 
Svenska Läkaresällskapets riksstämma hålls i år den 28-30 november på 
Stockholmsmässan. Årets tema är ”Hälsa, livsstil och miljö”. Beslutades att vår sektion 
anmäler deltagande med fria föredrag som tidigare. Förslag till symposier ska anmälas 
senast 2 mars, blankett finns på Sällskapets hemsida. I år vill man tidigarelägga processen  
och annonsera programmet helst redan i slutet av augusti. Sista dag för anmälan av 
föredrag och ev. sektionssymposium är officiellt redan fredag 15 juni. Då vår sektion har 
ett hanterbart antal bidrag, kan dispens beviljas. Senast måndagen 20 augusti måste dock 
sektionens program vara klart. 
 
§48 
Katarina Wallström (Umeå) och Anna-Maija Suontaka  (Stockholm) hälsas välkomna 
som nya medlemmar. Christina Jungar har utträtt ur Föreningen. 
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§49 
Rapport från och information om ytterligare möten: Vice sekr/kassaförv. rapporterade 
från specialitetsföreningarnas fullmäktigemöte på Sveriges Läkarförbund december 2006.  
Sekr. bevakar möte med specialitetsföreningarnas representantskap i Sthlm 7/2. AT-
stämma äger rum i Läkaresällskapets lokaler 15/3, ordf. undersöker om någon läkare från 
Sthlm kan närvara för att presentera vår specialitet för de besökande AT-läkarna. 
Halvdagsmöte om studierektorns roll anordnas av utbildningsdelegationen 26/4 i 
Läkaresällskapets lokaler i Sthlm. 
 
§50 
I Stockholm (se §38 styrelsemötesprotokoll 061122) och även i Uppsala pågår 
framtagande av interaktivt datautbildningsprogram om blodverksamhet, hur man sätter 
blod m.m. Diskuterades samordning och samutnyttjande av dessa ansträngningar. 
 
51§ 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonmöte blir 2007-03-28 kl 14.00. 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo    Lena Åberg 
Sekreterare    Vice ordförande 
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