
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 2 september 
2011. 
 
Deltagare: Mohammad Abedi (suppleant), Bengt Ekermo (sekreterare), Jannica 
Johannesson (ledamot), Jan Konar (ledamot), Barbro Persson (vice sekreterare/kassaför-
valtare), Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande).  
 
§7 
Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Vice 
sekreteraren/kassaförvaltaren utsågs att justera protokollet. 
 
§8 
Remiss från Svenska Läkaresällskapet (SLS): ”Begreppet standardiserad vårdplan och 
samverkansbegrepp. Dnr 27796/2011.” Beslutades att vi ej svarar på denna remiss. 
 
§9 
På SLS hölls 2011-08-24 en heldag om framtida läkarutbildningen. Från Föreningens 
utbildningsutskott deltog Kerstin Elvin. Åt sekreteraren uppdrogs att tillskriva Kerstin 
och be om en kort rapport till styrelsen från mötet. 
 
§10 
Antalet abstrakt-anmälningar som inkommit till Föreningens session med fria föredrag 
2/12 på årets riksstämma i Stockholm är god (10-12 st) jämfört med nivån de senaste  
åren. Diskuterades att även anordna kort (ca 30 min) ”minisymposium” om erfarenheter  
av att tillämpa ”transfusionspaket” (”trauma-pack”) på landets sjukhus. Sekreteraren  
utformar sektionens slutliga riksstämmoprogram i samråd med ordföranden. 
 
§11 
SLS:s Språkvårdskommitté har under årens lopp haft aktiva ”språkkontakter” från 
sektionerna. Från vår sektion har tidigare Niklas Ljung (numera: Wildebac) varit 
språkkontakt. Då Niklas f.n. ej arbetar inom Transfusionsmedicin, uppdrogs åt 
sekreteraren att tillskriva docent Olof Åkerblom och fråga om han kan tänka sig överta 
funktionen som sektionens språkkontakt. 
 
§12 
Följande medlemmar har utträtt ur Föreningen: Bengt Härse (Orion Diagnostika, 
företagsmedlem), Ulla Grundström (Karlstad), Agneta Öhlin (Arvika) 
 
§13 
Diskuterades lämplig Claes Högman-föreläsare vid Föreningens nästkommande vårmöte 
i Örebro 14-15/5 2012. Styrelsen enades om att i första hand tillfråga Pär Johansson, 
Köpenhamn. Ordförande åtog sig att fråga honom. Alternativt namn som diskuterades var 
Masja de Haas. 
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§14 
Vice sekreteraren/kassaförvaltaren berättade att Föreningens vårmöte i Uppsala 
innevarande år gick med ett ekonomiskt överskott på ca 8-9 tkr. Pengarna finns hos 
SweBA. Åt vice sekreteraren/kassaförvaltaren uppdrogs att kontakta SweBA:s kassör, 
och be att pengarna vid behov används till kommande vårmöte(n). 
 
§15 
Mohammad berättade från Socialstyrelsens inspektion av blodverksamheten i Örebro 
2011-08-30, samt informerade även om kommande möte 14/9 mellan Socialstyrelsen och 
representanter från blodverksamheten i Sverige. 
 
§16 
Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande styrelsemöte blir i form av arbetsdag 
fredag 7/10 kl 10.00-15.30 i Stockholm på Freys hotell. Ordföranden åtog sig att boka 
lokalen.  
 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras 
 
 
 
Bengt Ekermo    Barbro Persson 
Sekreterare    vice sekreterare/kassaförvaltare 
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