
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin onsdagen den 10 november 
2010. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jan Konar (ledamot), Ewa Lassén (suppleant 
Barbro Persson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Agneta Wikman (ordförande), Lena 
Åberg (vice ordförande). 
 
§32 
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. EL utsågs att 
justera protokollet. 
 
§33 
Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund har antagit ett gemensamt 
policydokument om läkares fortbildning: http://www.svls.se/cs-
media/xyz/sls_slf_091120.pdf. Sektioner/specialitetsföreningar har tillfrågats om egna 
exempel på verksamheter som arbetar systematiskt med fortbildning och som kan tjäna 
som inspiration för andra. Förfrågan har vidarebefordrats till Föreningens 
utbildningsutskott.  
 
§34 
Regeringskansliet har tagit fram en ny strategi för IT-området: Nationell ehälsa – 
tillgänglig och säker vård och omsorg, se http://www.sweden.gov.se/sb/d/10671. På årets 
riksstämma i Göteborg fredagen 3/12 kl.10.30-12.00 äger en hearing med 
myndighetsföreträdare rum”Professionen, IT-lösningar och den Goda vården - offer eller 
aktör?”. Svenska Läkaresällskapets (SLS) IT-kommitté planerar en IT-kontaktdag den 11 
april 2011 (halvdagsmöte) som en upprepning av inspirationsdagen från i våras. 
Preliminärt innehåll: - Kvalitetsregister – Läkemedel – Framtid. Föreningen inbjuds att 
sända förslag till annie.melin@sls.se om innehåll eller om vi vill presentera något själva. 
Vice ordföranden anmäler intresse av att delta i mötet.  
 
§35 
Protokoll från SLS fullmäktigemöte 2010-10-19 finns tillgängligt på 
http://www.svls.se/cs-media/xyz/000011896.pdf. Föreningen representerades på mötet av 
Johanna Strindberg. 
 
§36 
Föreningen har fått en förfrågan om att delta i det s.k. ”transmed project”, vars syfte är att 
undersöka intresset för att utveckla ett europeiskt master-program inom transfusions-
medicin. Deltagande innebär att så många som vill svarar på ett 5-minuters 
frågeformulär, tillgängligt på länken: 
http://montaner.uab.es/transmed/index.php?option=com_content&view=article&id=61&I
temid=101. Förfrågan hänskjuts till utbildningsutskottet för bedömning. Utskottet har ett 
möte inplanerat 2011-02-02. 
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§37 
På socialstyrelsen (SoS) hölls 2010-11-09 ett möte angående intrauterina behandlingar 
som rikssjukvård, vilket i så fall innebär centralisering av verksamheten till 1-2 ställen i 
Sverige . Med intrauterina behandlingar menas transfusioner, laser- och 
shuntbehandlingar. Ordföranden deltog på mötet och framförde synpunkter som 
inhämtats från blodverksamheten i Sverige rörande transfusionsdelen. Ett starkt stöd 
framkom till förmån för rikssjukvård, beslut fattas av SoS i mitten av december. Om 
beslutet blir att verksamheten klassas som rikssjukvård, vidtar en ansökningsprocedur för 
dem som vill bedriva verksamheten. 
 
§38 
SLS delegation för medicinsk etik har uttalat att i syfte att öka tillgängligheten av organ 
för transplantation, bör möjligheten att ge ”donationsförberedande behandling till döende 
patienter” utredas utifrån etisk, juridisk och medicinsk synvinkel. Uttalandet i sin helhet 
finns på www.sls.se.  
 
§39 
EuroNet-TMS i samarbete med EBA planerar under 2011 en ny utgåva av den s.k. White 
Book, som ska innehålla ett antal kapitel belysande olika aspekter av blodverksamheten i 
Europa. En förfrågan om statistiska uppgifter från blodverksamheten i Sverige har 
vidarebefordrats av sekreteraren till Rut Norda i egenskap av medlem i Föreningens 
arbetsgrupp för Nationell statistik. 
 
§40 
Ordföranden tillskrev 2010-10-06 ordföranden för Svensk Klinisk Immunologisk 
Förening (SKIF) Hakon Leffler med förslag att anordna kommande vårmöte gemensamt 
och/eller gemensam arbetsdag under 2011 med de båda Föreningarnas styrelser. SKIF har 
än så länge ej svarat på förslaget. 
 
§41 
Vårdprogrammet ”Hemostas vid allvarlig blödning”, version 1, 2010-11-01, finns nu 
tillgängligt på Föreningens hemsida under fliken ´Arkiv´. 
 
§42 
Vad gäller inbetalning av Handboksavgift (se styrelseprotokoll 2010-10-06, §28 A) så har 
vice sekreteraren/kassaförvaltaren efterhört med Rut Norda och Folke Knutson hur det 
var tänkt att skötas framöver. Tanken är att SFTM även fortsättningsvis ska ´driva in´ 
avgifterna, men detta ska ske med fakturering per region och med hjälp av SweBA:s 
fördelningsnyckel. Beslutades att adjungera förre sekreteraren/kassaförvaltaren Folke 
Knutson till nästa telefonmöte med styrelsen för att diskutera slutlig utformning inklusive 
nivå på avgift. 
 
§43 
Nästkommande styrelsemöten bestämdes till fredag 2011-01-21 kl 09.00, samt fredag 
2011-03-25 kl 09.00, varefter ordföranden avslutade mötet. 
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Vid protokollet,   Protokollet justeras 
 
 
 
Bengt Ekermo    Ewa Lassén 
Sekreterare    Suppleant 
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