
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 3 september 
2010. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Barbro Persson (vice sekreterare/kassaförval-
tare), Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande). 
 
§15 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Vice 
sekr/kassaförvaltaren utsågs att justera protokollet. 
 
§16 
Socialstyrelsen inbjuder till inspirationsseminarium 25/10 i Göteborg och 29/10 i 
Stockholm ”Att utbilda handledare för framtidens läkare – en utmaning i tiden”- 
Målgrupp för seminariet är befattningshavare inom landsting/regioner, 
verksamhetschefer, studierektorer och i mån av plats handledare. Sista anmälningsdatum 
är 30/9. Ytterligare information med program finns på Föreningens hemsida. 
 
§17 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till Nationell Kvalitetsregisterkonferens i 
Örebro 12-13 oktober, anmälan senast 16/9. Ytterligare information med program finns 
på Föreningens hemsida. Anslag för nationella kvalitetsregister 2011 ska sökas senast 
21/9 på www.kvalitetsregister.se. Sekreteraren har även svarat på en enkät avseende de 
nationella kvalitetsregistren, där han bl.a. beklagade att tidigare försök att få 
Arbetsgruppen för Hemovigilans arbete klassat som kvalitetsregister ej beviljats. 
 
§18 
Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund inbjuder till en etikdag i Stockholm 
9 november ”Hippokrates på nätet – doktorn i cyberrymden”. Ytterligare information 
med program finns på Föreningens hemsida. Anmälan senast 1/11. 
 
§19 
Styrelsen planerar en arbetsdag i Stockholm 2010-10-06. Förslag till agendan kan skickas 
till sekreteraren. Förutom uppdrag till styrelsen fattade vid sistlidna årsmöte, anmäler 
ordföranden till agendan ett referat av möte med ´presidents from european transfusion 
societies´ i samband med ISBT-kongress i Berlin. Vice ordföranden tog upp behovet av 
bench-marking mellan olika blodcentraler, en fråga som nog bäst lämpar sig för 
regionblodcentralernas samarbetsgrupp (RBS). Ett syfte med sådan bench-marking skulle 
kunna vara ett framtida ´rikspris´ för utvalda blodkomponenter.  
 
§20 
Till årets riksstämma har hittills inkommit 3 st abstract. Styrelsemedlemmarna 
uppmanades uppmuntra kollegor/medarbetare att anmäla ytterligare abstract den vecka 
som är kvar av anmälningstiden. Diskuterades möjligheten att om det blir för få abstract 
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anordna diskussion/redogörelse om dels workshop 2009 med läkemedelsverket om 
plasmaanvändning; dels vårdprogrammet ´Hemostas vid allvarlig blödning´. 
 
§21 
Magnus Nordström (Umeå) hälsas välkommen som ny medlem i Föreningen. Charlotta 
Malm (Borås) har lämnat Föreningen. 
 
§22 
Föreningens nästa Vårmöte planeras äga rum i Uppsala 3-4 maj, 2011. 
 
§23 
Ordföranden avslutade mötet. Nästa styrelsemöte blir enligt ovan i form av arbetsdag i 
Stockholm 2010-10-06. 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras 
 
 
Bengt Ekermo    Barbro Persson 
Sekreterare    Vice sekreterare/kassaförvaltare 
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