
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Styrelseberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska 
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2007-2008. 
 
Styrelsen avger för verksamhetsåret följande styrelseberättelse: 
 
Styrelse 
Agneta Wikman Ordförande 
Lena Åberg  Vice ordförande 
Bengt Ekermo             Sekreterare 
Folke Knutson  Vice sekreterare / Kassaförvaltare 
Ewa Lassén  Ledamot 
Jannica Samuelsson Ledamot 
Jan Konar  Suppleant 
Agneta Shanwell  Suppleant 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra telefonsammanträden och ett heldagsmöte. 
Justerade protokoll förda vid alla dessa sammanträden har gjorts tillgängliga för 
medlemmarna via Föreningens hemsida. 
 
Medlemmar 
Föreningen har 235 medlemmar.  Som medlemmar räknas från och med 2007 de som 
uppgivit sig inneha en e-postadress. 
 
Årsmöte 
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm 
den 18 april 2007. Ett justerat protokoll har gjorts tillgängligt för medlemmarna via 
hemsidan. 
 
Riksstämman 
I samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma den 30 november 2007 på 
Älvsjömässan i Stockholm presenterades 10 vetenskapliga arbeten i form av fria 
föredrag. Den vetenskapliga kvaliteten var hög. Enligt Läkaresällskapets riktlinjer 
utdelades diplom för god vetenskaplig och pedagogisk presentation. Föreningen 
anordnade också ett sektionssymposium om arbetet med SCANDAT, en databas över 
blodgivning och transfusioner i Sverige och Danmark sedan datorisering inleddes, i slutet 
av 70-talet. 
 
Specialistexamination 
Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexaminationen. 
 
Remisser m.m. 
Under året har följande remisser inkommit och svar avgivits (eller efter bedömning har 
styrelsen avstått från att svara): 

• Socialstyrelsens förslag att spåra upp vissa patientgrupper som löper ökad risk att ha 
smittats med Hepatit C av transfusionsblod före år 1992.  
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• Ansökan från Svensk Förening för Akutsjukvård att bli sektion samt från Sveriges 
läkares intresseförening (SLIPI) för primär immunbrist om att bli associerad förening 
i Svenska Läkaresällskapet. 

• Remissvar har lämnats till Svenska Läkaresällskapet (SLS) på förslag till definition 
av försäkringsmedicin.  

• Läkares specialiseringstjänstgöring  
• Läkarförbundets etiska regler. 
• Socialstyrelsens enhet för klassifikationer och terminologi  
• European Coding system for Tissues and Cells. 
• Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (2006:17) om 

blodverksamhet, föreskrifterna (2006:18) om transfusion av blodkomponenter. 
• Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om Biobanker i i 

hälso- och sjukvården. 
• Styrelsen avstod från att svara på remiss till den fackliga delen av Föreningen 

(SLFTM) rörande specialitetsföreningarnas ställning i Sveriges Läkarförbund (SLF).  
• Resurser för kvalitet - styrelsen avstod från att svara.  
• Omreglering av apoteksmarknaden - styrelsen avstod från att svara. 
 

 
Stipendier 
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för nionde gången delat ut 
Föreningens resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet 
transfusionsmedicin.  
Dessutom har för femte gången Capios resestipendium inom transfusionsmedicin utlysts 
och utdelats. 
Föreningen har varit delaktig i att utse stipendiat/er till SAGMAN stipendiet som utdelas 
av Fenwal. 
 
Övrigt 
Styrelsen, eller därtill utsedda kontaktpersoner, har för Föreningens räkning fortlöpande 
bevakat möten med SPUR, Riksstämmodelegationen, Svenska Läkaresällskapet, 
Medicinska Kvalitetsrådet, AT-stämman, SweBA och SWEDAC. 
 
Önskemål om att vi utser och utbildar SPUR-inspektörer har framförts. Inga kandidater har 
kunnat utses.  
 
Arbetet med att utforma målbeskrivningen för den gemensamma specialiteten Klinisk 
immunologi och transfusionsmedicin har fortsatt. 
 
Arbetet med att utveckla Handbok för Blodcentraler har fortsatt under verksamhetsåret 
med en sammankallande och fyra gruppledare. Tre nyreviderade kapitel har utkommit 
under året.  
 
Föreningen har representerats av sekreteraren vid ”IPFA/PEI 15th Workshop on 
´Surveillance and Screening of Blood Borne Pathogens´, Wien, Österrike” 13-15/5 2008. 
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Styrelsen har givit kommittén för Vårmötet Blodcentralen Skåne uppdraget att utse årets 
Högman-föreläsare, som blev Dr Sunny Dzik. 
 
 
Stockholm 2008-05-19 
 
Agneta Wikman 
Ordförande 
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