
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Protokoll 
 
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin 
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin tisdagen den 27 mars 2012. 
 
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jannica Samuelsson Johannesson (ledamot), Jan 
Konar (ledamot), Ewa Lassén (suppleant), Agneta Wikman (ordförande), 
 
§52  
Styrelsens ordförande hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Jan 
Konar utsågs att justera protokollet. 
 
§53 
Socialstyrelsen har via Svenska Läkaresällskapet (SLS) bett Föreningen om förslag på 
nytt vetenskapligt råd för transfusionsmedicin, eftersom hittillsvarande vetenskapliga 
rådet Lennart Rydberg slutar. Efter diskussion beslutade styrelsen att föreslå ordföranden 
Agneta Taune Wikman, som förklarade sig villig att åta sig uppdraget. 
 
§54 
SPUR-kansliet har 120130 ensidigt bestämt om omorganisation av sin verksamhet, ett 
beslut som mött kraftig kritik från läkarkåren (se artikel i Läkartidningen nr 7 2012, sid 
355, http://ltarkiv.lakartidningen.se/2012/temp/pda40764.pdf). SLS:s ordförande har 120316 
skickat förfrågan till samtliga sektioner hur de ser på saken. Föreningens ordförande och 
sekreterare har för några dagar sedan haft mejl-kontakt med styrelsen för sektionen för 
Klinisk Immunologi, som skickade in sitt svar 120323. Beslutades att sekreteraren 
skickar in i princip samma svar från vår sektion, innebärande att vi anser att: 1) beslut om 
förändrad SPUR-verksamhet alltid förankras i specialistföreningarna, 2) SPUR-
inspektioner sker med hjälp av i aktuell specialitet specialistkompetenta SPUR-
inspektörer, samt 3) SPUR-inspektioner är kostnadseffektiva så att även små kliniker med 
få eller enstaka ST-läkare kan genomföra inspektionerna till rimlig kostnad 
 
§55 
Förfrågan daterad 120203 från Nationella vävnadsrådets ordförande Jan Forslid har 
skickats till Joachim Lundahl (Stockholm) och Föreningens styrelse. Man önskar namn 
på 2 st rådsmedlemmar till Nationella rådet; samt namn på ordförande och medlemmar i 
den s.k. områdesgruppen blod. Vid RBS-möte 120315 utsågs Joachim Lundahl samt 
Ulrika Ljung (från Göteborg, medlem i Nationella Informationsgruppen) som 
rådsmedlemmar, samt bestämdes att områdesgruppen blod ska utgöras av RBS-
medlemmarna med Joachim som ordförande. Styrelsen tillstyrker valet. Ordföranden 
meddelar styrelsens beslut till Ulrika och Joachim. 
§56 
Förfrågan har kommit från SLS med önskemål om förslag från Föreningen på lämplig 
mottagare av Sällskapets årliga etikpris. Endast läkare kan utses och i år ska det dessutom 
vara en kvinna. Senast 120501 ska förslaget vara SLS tillhanda. 
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§57 
Kerstin Elvin har som representant från utbildningsutskottet deltagit i av Socialstyrelsen 
2012-01-12 anordnad hearing angående pågående specialitetsöversyn. En rapport från 
mötet, skriven av Kerstin, har distribuerats till styrelsen och gicks igenom. EL skickar 
några kompletterande frågor till Kerstin med anledning av innehållet i rapporten. 

§58 
SLS:s nämnd har 120301 meddelat Sällskapets sektioner att varje Sektion numera har en 
namngiven kontaktperson i nämnden . Vår kontaktperson heter Kerstin Nilsson. Syftet är 
att underlätta kommunikationen mellan nämnden och sektionerna. Kontaktpersonen 
kommer bland annat att förmedla fortlöpande information från nämnden till sektionerna, 
och nämnden ser gärna att sektionerna vänder sig till kontaktpersonen angående viktiga 
frågor som man vill att SLS ska driva centralt. Kommunikationen är tänkt att 
huvudsakligen ske via e-mail mellan sektionernas ordförande/vetenskaplig sekreterare 
och kontaktpersonen i nämnden, men nämnden vill också uppmuntra till en mer personlig 
kontakt t.ex. att kontaktpersonen deltar vid respektive sektions styrelsemöten. 

§59 
Inför SLS fullmäktige 9 oktober vill valberedningen ha lämpliga namnförslag till 
ledamöter i nämnden och som revisorer. Namnförslag ska vara SLS tillhanda senast 
120521. 

§60 
Jens Kjeldsen-Kragh (Lund) välkomnas som ny medlem i Föreningen. Christina 
Samuelsson (Göteborg) har lämnat Föreningen. 

§61 
Föreningen har tillsammans med representant från Sektionen för Klinisk Immunologi 
varit representerad på AT-stämma i Stockholm 22/3. Några få AT-läkare visade intresse 
för Föreningens ´monter´. Diskuterades behovet av någon typ av 
informationsmaterial/”poster” som beskriver innehållet i vår gemensamma specialitet 
med klinisk Immunologi. Ordföranden kontaktar utbildningsutskottet och våra 
representanter på AT-stämman (Marta Christensson och Petter Höglund) med förfrågan.  
 
§62 
Styrelsen har från Olle Åkerblom fått information om att representant från 
Socialstyrelsen på förfrågan yttrat sig om vilka detaljerade krav som ska vara uppfyllda 
vad gäller legitimationskrav i samband med blodtappning. Styrelsen delar härvidlag Olles 
åsikt att frågor om hur olika saker ska hanteras bör riktas till Transfusionsföreningens 
Handboksgrupp, inte till Socialstyrelsen som ju inte ansvarar för utförandet av hälso- och 
sjukvård. Frågor om vilken kvalitetsnivå som ska uppnås och vidmakthållas, framgår av 
föreskrifterna. Socialstyrelsen kan komplettera föreskrifterna med allmänna råd och 
vägledningar, men dessa har inte status som tvingande regler. Vilken kvalitetsnivå som 
bör uppnås och vidmakthållas, framgår av Handbok för Blodcentraler. Handboken får 
innehålla fler detaljerade och "strängare" regler än SoS föreskrifter. 
 
 

2(3) 



SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

§63 
Informerades om att Socialstyrelsen 120316 begärt in uppgift från blodverksamheterna 
om hur många blodgivare som nekats lämna blod pga regeln i SOSFS 2009:28, Bilaga 5, 
B3 pkt 6; samt även hur många som nekats pga 3-månaderskarensen efter ny sexpartner. 
Svar ska skickas till SoS senast 120531. 
 
§64 
Studiedagen  som Föreningen anordnade tillsammans med Svenska Blodalliansen 120319 
i Stockholm kan ses i sin helhet på webben i 12 månader framöver, genom att gå in på 
länken http://79.136.112.58/ability/show/qks/sfot/speed.asp och ange lösenordet Sommar1 

§65 
JSJ meddelar att Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM) har fått 
kallelse att skicka en representant till Sveriges Läkarförbunds fullmäktigemöte i 
Stockholm 120601. Anmälan som representant till mötet ska vara insänd senast 120402. 
JS skickar kallelsen till SLFTM:s styrelse för kännedom. 
 
§66 
Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande telefonmöte är sedan tidigare fastställt till 
2012-04-27 kl 09.00-10.15. 
 
 
 
Vid protokollet,   Protokollet justeras 
 
 
 
Bengt Ekermo    Jan Konar 
Sekreterare    Ledamot 
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