
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 28 mars 2007. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice sekreterare/kassaförvaltare) 
Jan Konar (suppleant), Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande). 
 
§52 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Folke Knutson  
utsågs att justera protokollet. 
 
§53 
Capio utlyser även i år ett resestipendium att fördelas av Föreningen, se bilaga 1. 
 
§54 
Arbetet med målbeskrivning för gemensamma specialiteten Klinisk 
Immunologi/Transfusionsmedicin fortskrider. Ett förslag har varit utlagt på remiss på 
Föreningens hemsida, och arbetsgruppen har nästa planerade telefonmöte 2007-04-02. 
 
§55 
Socialstyrelsen har startat ett projekt med översyn och konsekvensbeskrivning av vissa av 
givarselektionskriterierna i SOSFS 2006:17, bilaga 5. Revision av kriterierna kan bli en 
följd av projektet, som pågår under år 2007. Olle Åkerblom kommer att delta i arbetet, 
och i ett delprojekt som ska utreda frågan om skärpt smittestning av blodtappningar med 
NAT (nucleic acid technology) deltar sekreteraren. 
 
§56 
Förutom tidigare bestämd mötestid för styrelsen i Stockholm fredag 2007-09-14, planeras 
telefonmöten till tisdag 2007-06-05 kl 14.00 samt tisdag 2007-11-20 kl 14.00. 
 
§57 
Mohammad Abedi i Örebro har gjort ett dataprogram avsett för BIS-ärenden. Tanken är 
att en BIS-ansvarig på varje regionblodcentral ska ha tillgång till anmälningsblanketter på 
en separat server. Programmet, som kommer att dra en viss kostnad, skulle kunna 
underlätta verksamhetschefernas rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen. Beslutades 
att erbjudandet hänsköts till Föreningens vårmöte alternativt Regionblodcentralernas 
Samarbetsgrupp (RBS). 
 
§58 
Transfusionsmedicin i Uppsalas framtagande av interaktivt datautbildningsprogram (se 
§50 styrelsemötesprotokoll 070131) tillsammans med företaget Grave, beräknas vara 
klart december 2007. Programmet kommer när det är klart vara tillgängligt även för andra 
intresserade, mot erläggande av en viss kostnad. 
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§59 
Transfusionsmedicin i Uppsala har fått förfrågan om anordnande av ny kurs i 
Hemoterapi. Den senaste kursen hölls år 2004. Preliminärt ser det ut som om ny kurs kan 
anordnas i Uppsala under år 2008. 
 
 60§ 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonmöte blir tisdag 2007-06-05 kl 14.00. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo    Folke Knutson 
Sekreterare    Vice sekreterare/kassaförvaltare 
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 070328 
 
 
UTLYSNING  AV RESESTIPENDIUM  FRÅN CAPIO DIAGNOSTIK  2007 
 
 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin har nöjet att få hjälpa till att dela ut ett 
resestipendium på 10.000 kronor från Capio Diagnostik. Stipendiet är avsett att användas 
för att täcka kostnader för resa och uppehälle för enskild individ i samband med 
deltagande i konferens med eller utan egen vetenskaplig presentation eller vid 
vidareutbildning inom eget verksamhetsområde. 
 
Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom det transfusionsmedicinska ämnesområdet, 
men medlem i Svensk Förening för Transfusionsmedicin har företräde. 
 
Stipendietagaren förbinder sig genom rekvisition av stipendiemedel att lämna en kortare 
skriftlig rapport till Capio Diagnostik över det vetenskapliga innehållet i den genomförda 
konferensen/utbildningen. Rapporten ska vara Capio Diagnostik tillhanda inom en månad 
efter avslutad resa. Namn samt insänd rapport kan komma att publiceras i företagets 
hemsida på www.capiodiagnostik.se 
 
En nämnd bestående av Föreningens ordförande och vetenskaplige sekreterare samt 
Socialstyrelsens vetenskapliga råd i Transfusionsmedicin beslutar om tilldelning av 
stipendiet. Nämndens beslut kan ej överklagas. 
 
Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning , redogörelse för resans ändamål 
samt ekonomisk kalkyl, skall tillställas Föreningens sekreterare per brev. 
 
Ansäkan ska senast vara Föreningen till handa på nedanstående adress den  14 september 
2007. 
 
 
 
Enligt uppdrag, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo 
Vetenskaplig sekreterare 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
 
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin  
Universitetssjukhuset 
581 85  Linköping 
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