
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin tisdagen den 27 januari 2010. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Folke Knutson (vice 
sekreterare/kassaförvaltare), Ewa Lassén (ledamot), Jonas Nordberg (suppleant), Agneta 
Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande), Stella Larsson (adjungerad §28) 
 
§27 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Vice 
ordföranden utsågs att justera protokollet. 
 
§28 
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma äger i år rum 1-3/12 i Göteborg, temat är ´Jämlik 
vård´. Beslutades att sekreteraren anmäler vår sektions deltagande liksom senaste åren, 
med en session med fria föredrag på fredagen 3/12. Till det förberedande s.k. 
´sekreterarmötet´ 100128 har i år även sektionernas utbildningsansvariga inbjudits för att 
diskutera om riksstämmoprogrammet kan användas som kurser för ST-läkare. Från vår 
sektion deltar Stella Larsson och Barbro Persson från utbildningsutskottet. Sektionen för 
klinisk immunologi har tillskrivit vår sektion och efterhört vårt intresse att tillsammans 
med dem anordna ett sektionssymposium om transplantationsimmunologi. Vår 
ordförande har svarat jakande på frågan.  
 
§29 
Handboksgruppen har bett om styrelsens synpunkter på förslag till ´Utformning av 
kapitel i Handbok för Blodcentraler´, utarbetat av Olle Åkerblom. Särskilt önskas 
synpunkter på första avsnittet ´Arbetssätt´. Förslaget hade bifogats kallelsen till dagens 
telefonmöte, och styrelsen tillstyrkte förslaget i sin helhet. 
 
§30 
Vid Svenska Läkaresällskapets (SLS) fullmäktigemöte den 20 oktober 2009 antogs 
ändringar av SLS stadgar, finns att läsa här: 
http://www.svls.se/svls/341,9999.cs?cs_dirid=341. Från SLS har även inkommit 
förteckning över Socialstyrelsens vetenskapliga råd samt SLS kontaktpersoner gentemot 
SBU. 
 
§31 
Årets s.k. AT-stämma planeras äga rum 25/3 kl. 18-21 i SLS lokaler vid Klara Östra 
Kyrkogata 10 i Stockholm. En inbjudan har gått ut till SLS sektioner att bemanna var sin 
´station´ med bord och stolar. Syftet med arrangemanget är att entusiasmera de ca 200 
AT-läkare som förväntas komma för respektive sektioners medicinska specialiteter. 
Ordföranden lovar höra med läkarkollegor i Stockholmsområdet om 1-2 st kan 
representera Klinisk Immunologi/Transfusionsmedicin. Anmälan om deltagande senast 
25/2. 
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§32 
SLS IT-kommitté (bildad 2008) har inbjudit sektionernas IT-kontakter och särskilt 
inbjudna till en ´Inspirationsdag´ med temat ´Professionen, IT-lösningar och den goda 
vården – offer eller aktör?´ i Stockholm 21/4. Sektionerna har inbjudits att bidra till 
programmet med konkreta exempel/frågeställningar. Sekreteraren har vidarebefordrat 
inbjudan till styrelsen för SweBA, bl.a. med tanke på deras arbete med genomförande av 
Samverkande Blodsystem (SBS). Den som är intresserad att delta är välkommen med sin 
anmälan senast 1/3. 
 
§33 
Från vetenskapliga sekreteraren i Sektionen för Medicinsk Genetik har kommit en 
inbjudan till en konferens om humangenetik i Göteborg 12-15/6, anordnad av ESHG 
(European Society of Human Genetics). Sekreteraren uppdrogs att lägga ut informationen 
på Föreningens hemsida under fliken ´Kurser & möten´. 
 
§34 
SLS har bett sektionerna om förslag (senast 28/2) till mottagare av ´King Faisals pris´ i 
medicin i ämnet ´Stem cell therapy´. 
 
§35 
Ingvar Eliasson (Trollhättan) och Björn Nilsson (Lund) hälsas välkomna som nya 
medlemmar i Föreningen. Birgitta Carlsson (Borås) har lämnat Föreningen. 
 
§36 
Vävnadsområdesgruppen ´Stamceller´ har som uppgift att samordna vår verksamhet 
nationellt och får för detta ansöka pengar, max 3 miljoner, hos Vävnadsprojektet. Ewa L, 
medlem i gruppen som hade sitt senaste möte 100126, fick i uppdrag att tillfråga 
Föreningens styrelse om man tillstyrker ett förslag att med pengarnas hjälp få till stånd ett 
Handbokskapitel om stamceller. Styrelsen samtycker till förslaget och bad Ewa 
vidarebefordra detta till Birgitta Nilsson-Sojka, sammankallande i Handboksgruppen. 
Ansökan om pengar till sådant projekt ska hinna sammanställas av Lennart Rydberg och 
vara Vävnadsprojektet tillhanda senast 2010-02-15. 
 
§37 
Vice ordföranden tog upp pågående revision av författningar om blodverksamheten från 
Läkemedelsverket resp. Socialstyrelsen. Inga reviderade författningar finns ännu utgivna, 
och på central nivå lär en utredning pågå huruvida de två myndigheterna måste enas om 
en gemensam linje vad gäller selektionskriterier för blodgivare eller ej. 
 
§38 
Ordföranden och vice sekreteraren/kassaförvaltaren är Föreningens experter när det gäller 
beviljande av specialistkompetens i Transfusionsmedicin. Sekreteraren/kassaförvaltaren 
ska delta i utbildning för detta ändamål 4/2. 
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§39 
Unilabs, utlyser även för år 2010 ett resestipendium att fördelas av Föreningen, se bilaga 1. 
 
§40 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa telefonmöte med styrelsen är inplanerat till 2010-04-
14 kl 14-15. 
 
 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo    Lena Åberg 
Sekreterare    Vice Ordförande 
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 100127 
 
 
UTLYSNING  AV RESESTIPENDIUM  FRÅN UNILABS  2010 
 
 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin har nöjet att få hjälpa till att dela ut ett 
resestipendium på 10.000 kronor från Unilabs. 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 Unilabs över det vetenskapliga innehållet i den genomförda 
konferensen/utbildningen. Rapporten ska vara Unilabs tillhanda inom en månad efter 
avslutad resa. Namn samt insänd rapport kan komma att publiceras i företagets hemsida 
på www.unilabs.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 1 april 2010. 
 
 
 
Enligt uppdrag, 
 
 
 
 
 
Bengt Ekermo 
Vetenskaplig sekreterare 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
 
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin  
Universitetssjukhuset 
581 85  Linköping 
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