
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 8 februari 2008. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice 
sekreterare/kassaförvaltare), Jan Konar (suppleant), Ewa Lassén (ledamot), Agneta 
Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande). 
 
§42 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Folke Knutson 
utsågs att justera protokollet. 
 
§43 
Årets Riksstämma hålls i Göteborg 26-28/11. Årets två teman är: Jubileumstemat 
”Framtidens hälsa - då och nu” samt ”Inflammation på gott och ont”. Beslutades att sekr. 
anmäler Föreningens deltagande med sitt program på fredagen (28/11) som vanligt. 
Senast 6/3 ska sektionerna ha inkommit till Svenska Läkaresällskapet (SLS) med ev. 
förslag på symposier och inbjudan av utländska gästföreläsare. Symposierna ska i år 
IPULS-granskas och anordnas under specifika sjukdomsområden (eller allmänna 
områden). Planeringsnätverk skapas för varje område – se vidare information på SLS 
hemsida (www.svls.se). Senaste datum för anmälan av abstrakt och eventuellt 
sektionssymposium är 29/8. 
 
§44 
Årets AT-stämma äger rum i Stockholm 080403. Föreningen har inbjudits att delta och 
göra reklam för vår specialitet (klinisk immunologi/transfusionsmedicin), vilket vi gjorde 
på förra årets AT-stämma. Kassören och ordf. hör med Niklas Ljung, Marta Christensson 
och ytterligare någon om de är intresserade av uppdraget. Vice ordf. erbjuder 
informationsmaterial (broschyr) för ändamålet. 
 
§45 
Inkomna remisser: Läkares specialiseringstjänstgöring (sekr. tillfrågar JO Hilden/J 
Rönnelid om de vill svara), Resurser för kvalitet (vi avstår att svara), Läkarförbundets 
etiska regler (sekr./vice ordf. åtar sig att svara), Omreglering av apoteksmarknaden (vi 
avstår att svara), Socialstyrelsens enhet för klassifikationer och terminologi (JO Hildén 
har svarat), European Coding system for Tissues and Cells (ordf. har svarat). 
 
§46 
Via ordf. har kallelse kommit till UEMS svenska sektionsmöte den 13 mars i Stockholm 
(se styrelseprotokoll §32, 071120). Ordf. svarar att vi avböjer deltagande. 
 
§47 
Kassören har utrett förutsättningarna för att Föreningen ska kunna lämna in en ansökan 
att få anordna ISBT-möte i Stockholm 2011. Mycket har ”fallit på plats” och styrelsen 
gav klartecken för att fortsätta arbetet och skicka in en ansökan.  
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§48 
Utbildningsutskottet har svarat på styrelsens förfrågan om utbildning av SPUR-
inspektörer (se §23 i styrelsemötesprotokoll 2007-09-14). Det hela ter sig 
svårgenomförbart, varför beslutet blir att vi avstår tills vidare. 
 
§49 
Invit har kommit från vetenskaplige sekreteraren i sektionen för klinisk immunologi om 
samordnande av framtida utbildningsaktiviteter. Detta är en naturlig följd av 
specialitetssammanslagningen. Beslutades ta upp detta på Föreningens kommande 
årsmöte i maj. 
 
§50 
Capio utlyser även i år ett resestipendium att fördelas av Föreningen, se bilaga 1. 
Stipendiet utbetalas av Capio till Föreningen, för vidare befordran till stipendiaten. 
Beslutades att kassören tillåts förskottera stipendiesumman i det fall Capio inte hunnit 
betalat in pengarna. 
 
§51 
Karin Öhlund (Luleå), Bahram Hosseini-Maaf (Lund), Mirjan Grujic Arsenovic 
(Tromsö), Sabina Hult (företagsmedlem – Triolab AB), Eleonore Tennby 
(företagsmedlem – Gambro BCT), Kerstin Danielsson (företagsmedlem – Renapharma 
AB) hälsas alla välkomna som nya medlemmar i Föreningen. Katarina Brandt och 
Jadwiga Kurkus från Skåne har lämnat Föreningen. 
 
§52 
Vice ordf. ställde frågan om omkostnader i samband med arrangemang av vårmöte kunde 
hanteras inom Föreningens räkenskaper. Problem föreligger för årets arrangör pga att 
landstinget infört kostnadstak. I princip kan Föreningen åta sig detta, önskvärt dock att 
arrangören hanterar det. Ärendet återremitteras. 
 
§53 
Från Skåne ställs frågan om vi i Sverige inte borde införa allmän HPA1a typning/anti-
HPA 1a analys på gravida kvinnor på samma sätt som sker i Norge. Beslutades att 
hänskjuta frågan för diskussion på kommande årsmöte. 
 
§54 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonmöte äger rum 2008-04-08 kl 14.00 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
 
 
Bengt Ekermo    Folke Knutson 
Sekreterare    Vice sekreterare/Kassaförvaltare 
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 080208 
 
 
UTLYSNING  AV RESESTIPENDIUM  FRÅN CAPIO DIAGNOSTIK  2008 
 
 
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. 
 
Ansökan ska senast vara Föreningen till handa på nedanstående adress den 18 april 2008. 
 
 
 
Enligt uppdrag, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo 
Vetenskaplig sekreterare 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
 
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin  
Universitetssjukhuset 
581 85  Linköping 
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