
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin tisdagen den 17 juni 2008. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice 
sekreterare/kassaförvaltare), Jan Konar (suppleant), Ewa Lassén (ledamot), Jonas 
Nordberg (suppleant), Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande). 
 
§1 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar utsågs 
att justera protokollet. 
 
§2 
Ordföranden redogjorde för förberedelsearbetet inför symposiet ”Plasma – för vem och 
vad”  på årets riksstämma i Göteborg (torsdag  27/11 kl 10.30-12.00). Sessionen med fria 
föredrag planeras till fredag förmiddag 28/11. Abstractanmälan senast 2008-08-29 via 
Svenska Läkaresällskapets hemsida. 
 
§3 
En oväntad extra reskostnad drabbade sekreteraren i samband med resa till möte 
arrangerat av IPFA/PEI i Wien 13-15/5 (se §61 i styrelseprotokoll 080408). Orsaken var 
att utresa med förbeställd flygtransport missades. Styrelsen beslutade att Föreningen står 
för den extra kostnaden. Vid liknande incidenter i framtiden hänskjuts frågan att besluta 
om kostnadstäckning ska ske eller ej till styrelsen. 
 
§4 
Socialstyrelsen (SoS) inbjöd 26/5 representanter från ett antal föreningar/organisati-
oner/myndigheter till en ´hearing´ om utformningen av bilaga 5 i SOSFS 2007:20 (M). 
Från Föreningen deltog ordföranden och sekreteraren. Förslag till reviderad utformning 
av ´bilaga 5´ från SoS förväntas till hösten. Uppdrogs åt ordföranden att skriva ett ´öppet 
brev´ till SoS och Socialdepartementet i syfte att tydliggöra Föreningens ståndpunkt i 
frågan. 
 
§5 
Inbjudan har kommit att deltaga på ett möte ”Dialog om framtidens SPUR” i 
Stockholm den 16 september. SPUR står för ´Sveriges läkarförbunds 
specialistutbildningsråd´. SPUR-inspektioner av specialistutbildningen i klinisk 
immunologi/transfusionsmedicin ter sig alltmera önskvärda. Johanna Strindberg bevakar 
mötet för Föreningens räkning. 
 
§6 
Föreningen har nåtts av en förfrågan från ordförande för nationella biobanksrådet, om att 
utse en representant från transfusionsmedicin (tillsammans med mikro, pat, imm, 
klin.kem och kir) till NaTRBR (Nationellt och regionalt biobanksarbete). En 
projektgrupp ska sammankallas. Syftet är att IT systemen ska kunna kommunicera med 
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begrepp och koder. Förslag på tänkbara Föreningsmedlemmar att tillfråga framfördes: 
Lennart R, Josefina D, Stella L, Emma W. 
 
§7 
Vice sekr./kassaförvaltaren informerade om att vi fått avslag på ansökan att anordna 
regional ISBT-kongress i Stockholm 2011. 
 
§8 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har bett Föreningen om förslag till två ledamöter (varav 
den ena ordförande) i sin forskningsdelegation. Styrelsemedlemmarna har delgivits 
förfrågan och erbjuds att inkomma med ev. förslag till SLS senast 080815. 
 
§9 
Norbert Lubenow (Uppsala f.o.m. november -08), Ana-Maria Vasilache och Saad 
Muhallab (båda Linköping) hälsas välkomna som nya medlemmar i Föreningen. 
Elisabeth Aspenes (Göteborg) och Ulla Hagström Moche (Uppsala) har lämnat 
Föreningen. 
 
§10 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa möte blir i form av en arbetsdag 2008-10-03 kl 
10.00-16.00 i Stockholm. Ordföranden ordnar med bokning av lokal och återkommer 
med detaljer.  
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
 
 
Bengt Ekermo    Jan Konar 
Sekreterare    Suppleant 
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