
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid sammanträde/arbetsdag med styrelsen för Svensk Förening för 
Transfusionsmedicin tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen 
den 7 oktober 2011, Freys hotell, Stockholm. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jannica Johannesson (ledamot), Jan Konar 
(ledamot), Ewa Lassén (suppleant), Barbro Persson (vice sekreterare/kassaförvaltare), 
Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice ordförande).  
 
§17 
Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan 
Konar utsågs att justera protokollet. 
 
§18 
Nationella studierektorn Kerstin Elvin har tillställt styrelsen en skriftlig rapport från en 
heldag om framtida läkarutbildningen 2011-08-24. Läkaresällskapets utbildningsdelegati-
on och Läkarförbundets forsknings och utbildningsdelegation inbjöd till mötet, vars syfte 
var att diskutera framtida läkarutbildningen i Sverige utifrån nationella och internationel-
la strävanden till harmonisering. Vice sekreteraren/kassaförvaltaren, tillika medlem i 
utbildningsutskottet, berättade i anslutning till detta om utskottets aktiviteter. 
 
§19 
En medarbetare inom blodverksamheten som ej är medlem i Föreningen har tillskrivit 
sekreteraren och efterfrågat inloggningsuppgifter till Handbok för Blodcentraler. Vice 
sekreteraren/kassaförvaltaren berättade att regionerna har betalat Handboksavgifter för år 
2010-2011. Styrelsen gav sekreteraren i uppdrag att tillskriva kontaktpersoner för 
Handboksprenumeration, och uppmana dem att sprida inloggningsuppgifter till 
intresserade medarbetare. 
 
§20 
Sekreteraren har delgivit styrelsen Svenska Läkaresällskapets (SLS) efterfrågan av 
förslag till mottagare av det s.k. King Faisals pris 2013, svar ska vara SLS tillhanda 
senast 28/2 2012 . 
 
§21 
Lägesrapport avgavs angående blodverksamheternas svar gällande ´Försäkran´ till 
Läkemedelsverket (senast 2011-10-07) respektive inlämnande av ´handlingsplan´ till 
Socialstyrelsen (senast 2011-10-11). 
  
§22 
Diskuterades ändringar i förutsättningarna för att få del av Föreningens årliga 
resestipendium. Ordföranden åtog sig att skriva ett förslag och delge detta till styrelsens 
ledamöter. Bland annat föreslogs att stipendiemottagare inom en månad efter resa 
inkommer med kort reserapport (högst 1 A4-sida), att publiceras på Föreningens 
hemsida. 
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§23 
SLS fullmäktigemöte äger rum 18/10, handlingar till mötet har delgivits styrelsens 
medlemmar. Föreningen representeras på mötet av Johanna Strindberg. 
 
§24 
Föreningen har via SLS har erhållit Socialdepartementets remiss: Genomförandet av EU-
direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation (svar senast 27/10). 
Ordföranden tillskriver Olof Åkerblom och Lennart Rydberg med fråga om de kan 
sammanställa ett svar från Föreningen. 
 
§25 
Föreningens program 2/12 vid årets Riksstämma i Stockholm är nu klart och tillgängligt 
via hemsidan, fliken ´Kurser & möten´. 
 
§26 
Ordföranden skickar officiell inbjudan till Pär Johansson på Rigshospitalet i Köpenhamn, 
att som 2012 års Claes Högman-föreläsare medverka på Föreningens planerade vårmöte i 
Örebro 14-15 maj. 
 
§27 
”E-learningplattform” för transfusionsverksamhet diskuterades ånyo, främst rörande 
provtagningsföreskrifter/sätta blod. Aktivitet pågår inom blodcentralen Skåne, och 
Stockholms blodverksamhet har nyligen lagt ut sitt utbildningsprogram på ´nätet´ (se 
´Kurs om blodtransfusion´, http://www.karolinska.se/Karolinska-
Universitetslaboratoriet/Kliniker/Immunologi-transfusionsmedicin/Utbildning--
symposier/).  Åt sekreteraren uppdrogs att ta upp önskemålet om en gemensam nationell 
plattform vid planerat telefonmöte med Handbokens gruppledare 2011-10-11. 
  
§28 
SWEDAC anordnade en bedömardag 2011-09-08, och där visades Klinisk Kemis förslag 
till nomenklatur för metod/analysprincip till listan över ackrediteringens omfång. Det är 
några år sedan vår Förenings lista utformades och medlemmar från Föreningen som 
deltog på mötet har framfört till styrelsen att det är dags för en översyn/uppdatering av 
vår lista och kanske harmoniera den med andra lab. Även översyn av status gällande 
NPU-koder för transfusionsmedicin behövs. Ordföranden och Jannica tar med sig 
frågorna till sina respektive arbetsgrupper (nomenklaturgruppen resp. ´Jan´-gruppen inom 
SweBA:s datautskott). 
 
§29 
Administrativ hjälp åt Föreningen (föra medlemsregister, fakturautskick 
handboksavgifter m.m.) har minskat, då Marianne Wall i Uppsala ej längre är behjälplig. 
Styrelsen enades om att uppdatering av medlemsregistret har hög prioritet. 
 
§30 
Vice ordföranden avslutade mötet. Nästkommande telefonstyrelsemöten bestämdes till 
18/11 2011; 20/1, 27/4 samt 1/6 2012, samtliga gånger mötestid  kl 09.00-10.15.  
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Vid protokollet,   Protokollet justeras 
 
 
 
Bengt Ekermo    Jan Konar 
Sekreterare    Ledamot 
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