
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin tisdagen den 2 december 2008. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice 
sekreterare/kassaförvaltare),  Jan Konar (suppleant), Ewa Lassén (ledamot), Agneta 
Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande). 
 
§26 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Lena Åberg 
utsågs att justera protokollet. 
 
§27 
Remissvar har lämnats på författningsförslag rörande hantering av vävnader och celler, 
dels till Socialstyrelsen och dels till Läkemedelsverket. Från Sveriges Läkarförbund har 
vi ombetts svara på remissen ´Riktlinjer vid bedömning och poängsättning vid SPUR-
inspektion´. Jonas Nordberg i utbildningsutskottet har lovat svara på remissen (senast 
7/12). 
 
§28 
Föreningens resestipendium på 40.000 kr för 2009 utlyses i bilaga 1. Senaste 
ansökningsdag 30 januari 2009. 
 
§29 
Före publiceringen i maj 2008 genomarbetades hälsodeklarationerna (HD) i Handbok för 
Blodcentraler kapitel 3 noggrant med deltagande av representanter från alla 
regionblodcentraler. Man var då överens om att de frågor och formuleringar som tagits 
fram skulle gälla för hela landet och både för HD i pappersformat och elektroniskt 
format. Dessutom hade alla medlemmar i Föreningen möjlighet att påverka via 
remissomgång. Det har framkommit att Databyrån fått in önskemål på ändrade 
formuleringar i HD. Enighet föreligger i Handboksgruppen och Föreningens styrelse att 
det inte får uppstå olika varianter av HD. Programmerarna av ProSang ska arbeta endast 
med den version av HD som är publicerad i Handbokens kapitel 3. Likformighet krävs 
bl.a. för optimal funktionalitet av samverkande blodsystem. Om någon anser att ändring 
bör göras ska först synpunkter inlämnas till kapitelansvarig (Nicholas Holthuis). Denna 
tar upp frågan i ”kapitel 3-gruppen” för diskussion och beslut. Vid oenighet hänskjuts 
frågan till Föreningens styrelse. 
 
§30 
Nästa telefonmötestid är sedan tidigare bestämd till 21/1 -09 kl 13.30-15.00. Därutöver 
bestäms nästföljande telefonmöte till 2/4 -09 kl 09.00-10.30. 
 
§31 
Organisationskommittén för vårmötet i Umeå 26-27/5 -09 har föreslagit att Georges 
Andreu, Frankrike, utses som årets Claes Högman föreläsare. Vice 
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sekreteraren/kassaförvaltaren kontaktar Georges och frågar om han är villig att komma 
till vårmötet och tala om hemovigilans. 
 
§32 
Föreningen har ombetts utse en s.k. SPUR-samordnare. Vice 
sekreteraren/kassaförvaltaren kontaktar redan klara SPUR-inspektörerna Johanna 
Strindberg (Transfusionsmedicin) och Bo Nilsson (Klinisk Immunologi) och ber dem 
komma överens om vem av dem som kan åta sig uppdraget. SPUR-samordnarens uppgift 
är bl.a. att upplysa verksamhetschefer om att de borde beställa SPUR-inspektioner. En 
sådan inspektion beräknas ta 2 dagar, och resultatet av inspektionen kan bl.a. användas 
som underlag för beräkning av de resurser som behövs för utbildning av ST-läkare i 
Klinisk Immunologi/Transfusionsmedicin. 
 
§33 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonmötestid är enl. ovan 21/1 -09 kl 13.30-15.00. 
Bestämdes att vi då fastslår tidpunkt för arbetsdag i Stockholm efter sommaren. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo    Lena Åberg 
Sekreterare    Vice ordförande 
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 2008-12-02. 
 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin ledigförklarar 
 
RESESTIPENDIUM ÅR 2009 
 
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 2008 fastställts till 40.000 kronor för år 2009. 
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 30 januari 2009. 
 
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 2008-12-02 
 
Å styrelsens vägnar, 
 
Bengt Ekermo 
Vetenskaplig sekreterare 
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin 
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland 
Universitetssjukhuset 
581 85  Linköping 
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