
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin tisdagen den 20 november 
2007. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jan Konar (suppleant), Ewa Lassén (ledamot), 
Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande). 
 
§31 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Lena Åberg 
utsågs att justera protokollet. 
 
§32 
Svenska Läkarförbundet har tillskrivit Föreningen och efterfrågat en internationell 
kontaktperson till UEMS (European Union of Medical Specialists, www.uems.net). 
Svenska kontaktpersoner i denna förening planerar ett möte våren 2008. Då vi har svårt 
att se nyttan av detta avstår vi i nuläget att utse kontaktperson. 
 
§33 
Föreningens resestipendium på 60.000 kr för 2008 utlyses i bilaga 1.  
 
§34 
Föreningen har avlämnat remissvar på Socialstyrelsens förslag om ändring i 
föreskrifterna (SOSFS 2006:17) om blodverksamhet; föreskrifterna (SOSFS 2006:18) om 
transfusion av blodkomponenter och ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 
2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. De nya författningarna är tänkta att 
träda i kraft 2008-07-01.  
 
§35 
Svenska Läkaresällskapet har erbjudit samtliga sektioner att utnyttja deras monter under 
årets riksstämma 28-30/11, för att sprida information om respektive sektions verksamhet. 
Vi har f.n. ej tänkt utnyttja möjligheten. 
 
§36 
Ny företagsmedlem i Föreningen är Monica Villalba, representerande Cerus Europe. 
 
§37 
Sekreteraren rapporterade från SweBA:s höstmöte i Stockholm 2007-11-12. Bl.a. 
beslutades att vid kommande årsmöte våren 2008 ta upp BIS-gruppens begäran att 
SweBA finansierar medlemskapet i EHN (European Hemovigilance Network, www.ehn-
org.net). Ewa L och Jan K kontaktar BIS-ordföranden i ärendet. 
 
§38 
Beträffande kvalitetsregister över blodanvändningen i Sverige (se §19 i 
styrelsemötesprotokoll 2007-09-14) har ordföranden tagit vissa kontakter. Vid 
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Föreningens sektionssymposium på årets riksstämma 30/11 kommer Torsten Mossberg 
från Socialstyrelsen att närvara, ett givet tillfälle för diskussion med 
myndighetsrepresentant angående ev. stöttning att upprätta ett svenskt kvalitetsregister.  
 
§39 
Protokoll från Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2007-10-23 finns att läsa på 
SLS:s hemsida. Föreningen representerades vid mötet av Johanna Strindberg. 
 
§40 
Utbildningsutskottet har ännu ej svarat på styrelsens förfrågan om utbildning av SPUR-
inspektörer (se §23 i styrelsemötesprotokoll 2007-09-14). Svar sägs dock vara under 
utarbetande. 
 
§41 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonmöte äger rum 2008-02-05 kl 14.00 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo    Lena Åberg 
Sekreterare    Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(3) 



SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 2007-11-20. 
 
 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin ledigförklarar 
 
RESESTIPENDIUM ÅR 2008 
 
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 2007 fastställts till 60.000 kronor för år 2008. 
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 29 februari 2008. 
 
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 2007-11-20 
 
Å styrelsens vägnar, 
 
Bengt Ekermo 
Vetenskaplig sekreterare 
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin 
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland 
Universitetssjukhuset 
581 85  Linköping 
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