
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin tisdagen den 17 november 
2009. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice 
sekreterare/kassaförvaltare), Jan Konar (suppleant), Ewa Lassén (ledamot), Jonas 
Nordberg (suppleant), Jannica Samuelsson (ledamot), Lena Åberg (vice ordförande), Rut 
Norda (adjungerad §20) 
 
§19 
Styrelsens vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan Konar 
utsågs att justera protokollet. 
 
§20 
Till Föreningen har inkommit remissförslag till ändring av Läkemedelsverkets 
föreskrifter om Blodverksamhet, svar ska skickas senast 3/12 till LV och senast 27/11 till 
Svenska Läkaresällskapet. LV:s remissförslag avviker i vissa delar gentemot 
Socialstyrelsens senaste remissförslag vad gäller karensregler för blodgivare efter 
sexuellt riskutsättande. Olle Åkerblom har tillfrågats om hjälp att sammanställa remissvar 
från Föreningen, synpunkter på svarsutformning kan skickas till sekreteraren senast 
24/11. 
Rut Norda redogjorde för ett möte i Amsterdam nyligen (5-6/11) med Europarådets 
transfusionskommitté, se: 
http://www.edqm.eu/medias/fichiers/List_of_Members_CD_P_TS_160909.pdf. Den 
svenska situationen med olika synsätt/tolkning av kommissionsdirektivet (2004/33/EG) 
från LV respektive SoS redogjordes för. Transfusionskommittén ansåg frågan viktig, och 
uppdrog åt Rut Norda såsom nyvald ordförande i kommittén att formera en arbetsgrupp 
som ska arbeta vidare med frågan.  
 
§21 
EL framförde förfrågan från Föreningens arbetsgrupp för Hemovigilans om ekonomiskt 
stöd till framtagen webbaserad rapporteringsrutin. Styrelsen tillstyrkte utvecklingen mot 
förenklad rapportering via webben, och menade att kostnaderna för detta borde 
finansieras via SweBA. Frågan hänskjuts till SweBA:s höstmöte 23/11 -09. 
 
§22 
Styrelsen hade innan dagens telefonmöte delgivits inbjudan till en FOU-dag 20 november 
i Stockholm, anordnad av AFA Försäkring. 
 
§23 
Styrelsen beslutade utse Stella Larsson till IPULS-granskare i Transfusionsmedicin efter 
avgående Jan-Olof Hildén. En granskare nr 2/ersättare till Stella behöver utses och 
erbjudas utbildning. Styrelsemedlemmarna uppmanades att komma med förslag på 
personer att tillfråga. Frågan kan även tas upp på nästa årsmöte. 
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§24 
Beslutades att utannonsera Föreningens Resestipendium på 60.000 kr för år 2010, se 
bilaga 1. Senaste ansökningsdag bestämdes till 2010-01-22. 
 
§25 
Petter Höglund (Stockholm), Elisabeth Töllenius (Alingsås) och Salubrious AB 
(Företagsmedlem) hälsas välkomna som nya medlemmar i Föreningen. Magnus 
Liljegren, Märta Ryberg och Tuulikki Johansson har lämnat Föreningen. 
 
§26 
Vice ordföranden tog upp till diskussion svensk transfusionspraxis och strävan efter 
nationell enhetlighet med anledning av arbetet i DATA-utskottet och utformningen av en 
ny följesedel. Detta är inte enbart en datateknisk fråga utan bör lyftas upp som en 
medicinsk fråga där var och ens ansvar tydligt måste definieras i tranfusionsprocessen. 
Det är olyckligt om vi utbildar sjuksköterskor m fl på olika sätt i olika delar av landet. 
Hur går vi vidare? LÅ åtar sig att vidarebefordra frågan till RBS 
 
§27 
Vice ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonmöte med styrelsen är inplanerat till 
2010-01-27 kl 14-15. 
 
 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo    Jan Konar 
Sekreterare    Ledamot  (suppleant) 
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 2009-11-17. 
 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin ledigförklarar 
 
RESESTIPENDIUM ÅR 2010 
 
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 2009 fastställts till 60.000 kronor för år 2010. 
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 22 januari 2010. 
 
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 2009-11-17 
 
Å styrelsens vägnar, 
 
Bengt Ekermo 
Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin 
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland 
Universitetssjukhuset 
581 85  Linköping 
 
 

3(3) 


