
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 18 november 
2011. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jannica Johannesson (ledamot), Jan Konar 
(ledamot), Ewa Lassén (suppleant), Agneta Wikman (ordförande), Lena Åberg (vice 
ordförande).  
 
§31 
Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. EL 
utsågs att justera protokollet. 
 
§32 
Förslag från ordförande om villkor för att få del av Föreningens årliga resestipendium 
diskuterades. Slutlig formulering fastställdes, och samtidigt beslutades att utlysa 
resestipendiet på 60 000 SEK för år 2012 med sista ansökningsdag 2012-02-01, se bilaga 
till detta protokoll. 
 
§33 
Protokoll från Svenska Läkaresällskapets (SLS) fullmäktigemöte 2011-10-18 har 
tillställts styrelsemedlemmarna med kallelsen till dagens telefonmöte. Föreningens 
representant på mötet, Johanna Strindberg, har meddelat att man bl.a. hade ett 
grupparbete om ”hur ska kontakten ökas mellan sektionerna och SLS?”. Framförallt 
önskade kandidatföreningen inom SLS ökad kontakt, och där skulle vi ha möjlighet att 
rekrytera nya ST-läkare. Ordföranden tar en diskussion med Johanna hur vi fortskrider 
med detta, till agendan på kommande årsmöte? 
 
§34 
Handboksarbetsgruppen planerar ett ´arbetsläger´ 2011-01-25 – 26 med revision av ka- 
pitel 2-3. Önskvärt är att varje regionblodcentral deltar med (minst) en representant i 
syfte att nå samsyn kring regelverket. 
 
§35 
Föreningens arbetsgrupp för hemovigilans har via Jan Säfwenberg framfört önskemål om 
att få utnyttja ett belopp upp till 15 000 SEK årligen för närvaro vid ex. IHN-seminarium, 
SHOT-möte eller motsvarande med strikt inriktning mot hemovigilans. Det avses täcka 
anmälningsavgift, resa och hotell. Utbetalning föreslås ske efter specificerad räkning till 
Föreningens kassör. Styrelsen beviljade önskemålet. Vice ordföranden föreslog att detta 
även tas upp på Föreningens kommande årsmöte. 
 
§36 
SoS inbjuder i december-januari till ny hearing om specialistutbildningens utformande. 
Kerstin Elvin från Föreningens utbildningsutskott ämnar delta. EL skickar till Kerstin 
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synpunkt från kollegor inom klinisk kemi rörande formell behörighet inom  
Transfusionsmedicin. 
 
§37 
Förslag har inkommit från Föreningens utbildningsutskott om att man sammanställer en 
´frågebank´ över kunskapsinnehållet i vår medicinska specialitet. Varje regionblodcentral 
skulle enligt förslaget utforma 10-20 frågor vart 7:e år, frågorna skulle sedan tillställas i 
första hand ST-läkare under utbildning för ett årligt ´diagnostiskt prov´. Kerstin Elvin, 
nationell studierektor och medlem i utbildningsutskottet, skulle enligt förslaget kontakta 
lokalt utbildningsansvariga studierektorer med anmodan om att utforma frågor. Styrelsen 
tillstyrkte förslaget. 
 
§38 
Styrelsen informerades om att medicinskt verksamhetsansvariga på regionblodcentralerna 
sammanställt en informations-/debattartikel avsedd att inom kort publiceras i 
rikstäckande tidning. Artikeln handlar om professionens synpunkter på nya 
selektionskriterier för blodgivare i SoS 2009:28. 
 
§39 
JJ informerade om att Svenska Läkarförbundets årliga fullmäktigemöte äger rum 2011-
12-08 -- 09. Föreningen äger rätt att delta med en representant (dock utan rösträtt). 
 
§40 
Vice ordföranden tog upp diskussion om frågan var funktionstester för trombocyter (ex. 
TEG, ROTEM) hör hemma, på transfusionsmedicin alt. kliniskt kemiskt eller annat 
´multidisciplinärt´ lab? Vem ska tolka resultaten? 
 
§41 
Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande telefonmöte är sedan tidigare fastställt till 
2012-01-20. 
 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras 
 
 
 
Bengt Ekermo    Ewa Lassén 
Sekreterare    Suppleant 
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 2011-11-18. 
 
Svensk Förening för Transfusionsmedicin ledigförklarar 
 
RESESTIPENDIUM ÅR 2012 
 
Stipendiet är avsett att verka som stöd för resa som syftar till att främja forskning och 
utveckling inom ämnesområdet transfusionsmedicin. 
 
Behörig att söka stipendiet är medlem i Svensk Förening för Transfusionsmedicin som 
arbetar inom Transfusionsmedicin. Sökande skall ej ha tilldelats stipendiet de senaste tre 
åren (2009-2011). 
Prioritering sker enligt följande: 

1) Deltar med presentation av ett eget arbete. 
2) Kompetensutveckling, en kort motivering krävs. 

 
Stipendiesumman har vid årsmöte 2011 fastställts till 60 000 kronor för år 2012.  
Beloppet kan delas mellan flera sökande. Beloppet som utdelas är maximalt ett halvt 
basbelopp. En nämnd bestående av Föreningens ordförande och vetenskaplige sekreterare 
samt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i transfusionsmedicin beslutar om tilldelning av 
stipendiet, som utdelas vid Föreningens årsmöte. Nämndens beslut kan ej överklagas. 
 
Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning, redogörelse för resans ändamål 
samt sökt belopp, inkl. kostnadsberäkning och redogörelse för ev. andra erhållna eller 
sökta medel för samma resa, skall i tre sorterade omgångar (ett original och två kopior) 
tillställas Föreningens vetenskaplige sekreterare och vara denne tillhanda 
senast den 1 februari  2012. 
 
När stipendiet beviljats utbetalas det till mottagarens bankkonto så snart 
föreningens kassör har fått kännedom om kontonumret. 
Ekonomisk redovisning med kvitto på gjorda utlägg ska tillsammans med accepterat 
abstract alternativt en kort rapport på inhämtad kunskap sändas till föreningens 
vetenskaplige sekreterare inom en månad efter avslutad resa. Abstract/rapport publiceras 
på föreningens hemsida.  
 
Om stipendiet inte nyttjas i det syfte som det beviljats för, ska det återbetalas till 
Föreningen. 
 
Linköping 2011-11-18 
 
Å styrelsens vägnar, 
Bengt Ekermo, Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin 
Landstinget i Östergötland 
Universitetssjukhuset 
581 85  Linköping 
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