
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin tisdagen den 8 april 2008. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jan Konar (suppleant), Ewa Lassén (ledamot), 
Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande). 
 
§55 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs 
att justera protokollet. 
 
§56 
Program för vårmötet i Lund 19-20 är nu klart och anmälningstid har förlängts till 28/4. 
Angeläget är att revisorerna hinner fullgöra sin uppgift inför årsmötesförhandlingarna för 
SFTM och SLFTM. Sekr. åtar sig att kolla upp detta. 
 
§57 
Web-lösning för inrapportering enligt BIS (Blodövervakning i Sverige) finns klar, hur 
ska finansiering lösas? Det borde vara en uppgift för SweBA. Jan åtog sig att ta 
diskussion med Lennart Rydberg om detta. 
 
§58 
I Malmö anordnas 10-12/9 -08 kongressen ”Framtidens ST-läkare”. Specialistföreningar 
inbjuds att boka bord/föreläsningssal för presentation av sig själva. Kostnadsfri anmälan 
om senast 31/5. Bedöms var ett bra tillfälle att synas och sprida kunskap om vårt område. 
Information om mötet med web-länk har delgivits styrelsens medlemmar. Vice ordf. åtar 
sig att höra med Jannica Samuelsson om hon vill engagera sig i detta. Kollegorna i 
Stockholm medverkade nyligen i likartat syfte på AT-stämman i Stockholm. 
 
§59 
Remissflödet till Föreningen från Svenska Läkarsällskapet (SLS) har ökat betydligt. Alla 
remisser till SLS och deras svar finns dessutom utlagda på SLS:s hemsida. Vi har sedan 
föregående möte svarat på remiss om läkares specialiseringstjänstgöring, och enas om 
svar på remissförslag Läkarförbundets etiska regler. Vi avstår att svara på övriga 
remisser, som ej direkt berör oss. 
 
§60 
Vice ordf. efterlyste stadgar, mandattider/-perioder för styrelsemedlemmar m.m. för den 
fackliga delen av Föreningen (SLFTM). Sekr./kassör i SLFTM Jannica Samuelsson 
kontaktas av vice ordf. inför årsmötet 080519, så att detta kan genomföras på ett korrekt 
sätt. 
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§61 
Förslag har inkommit från en medlem att Föreningen bekostar deltagande för en person i 
” IPFA/PEI 15th Workshop on ´Surveillance and Screening of Blood Borne Pathogens´, 
Wien, Österrike” 13-15/5. Begäran godtogs, sekr. åker på mötet och återrapporterar till 
styrelsen under arbetsdagen i höst. SoS sänder ingen representant, dess arbetsgrupp för att 
ta fram beslutsunderlag i frågan om NAT-testning av blodtappningar är klar. Måhända får 
vi veta vad SoS beslutat på vårmötet, då enhetschef Anders Tegnell medverkar 19/5. 
 
§62 
Per Bjellerup (Västerås) och Lola Svensson (Göteborg) hälsas välkomna som nya 
medlemmar i Föreningen. Kia Karlman (Luleå) har lämnat Föreningen. 
 
§63 
Inbjudan har kommit från European School of Transfusion Medicine (Umberto Rossi) att 
medverka vid en runda-bords-diskussion i samband med nästa planerade ESTM-kurs i 
Skopje, Makedonien, 10-14/9 -08. Ämnet för diskussion är ”International cooperation in 
training in Transfusion Medicine”. Då vi ej känner till något pågående engagemang från 
svensk sida i detta sammanhang, avböjer vi medverkan. 
 
§64 
Föreningen kommer vid årets riksstämma tillsammans med sektionerna för Anestesi och 
Hematologi arrangera ett symposium ”Plasma – för vem och vad?” Intresse förväntas 
även från andra sektioner, ex. Kirurgi. 
 
§65 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonmöte äger rum 2008-06-17 kl 09.00 (OBS! 
ändrat klockslag!) 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
 
 
Bengt Ekermo    Jan Konar 
Sekreterare    Suppleant 
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