
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Styrelseberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska 
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2008-2009. 
 
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 
Jonas Nordberg  Suppleant 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem telefonsammanträden och ett heldagsmöte. 
Justerade protokoll förda vid alla dessa sammanträden har gjorts tillgängliga för 
medlemmarna via Föreningens hemsida. 
 
Medlemmar 
Föreningen har 228 medlemmar.  Som medlemmar räknas från och med 2007 de som 
uppgivit sig inneha en e-postadress. 
 
Årsmöte 
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte på Universitetssjukhuset i Lund den 19 maj 2008. 
Ett justerat protokoll har gjorts tillgängligt för medlemmarna via hemsidan. 
 
Riksstämman 
I samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma den 28 november 2008 på 
Mässan i Göteborg 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 deltog också i ett symposium, 
”Kan plasmabehandling göras säkrare?”, gemensamt arrangerat av sektionerna för 
Hematologi, Anestesi och Transfusionsmedicin.   
 
Specialistexamination  
Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexaminationen. 
 
Remisser m.m. 
Under året har ett stort antal remisser inkommit och svar avgivits eller efter bedömning 
har styrelsen avstått från att svara. Styrelsens policy har varit att lämna remissvar om det 
har varit aktuella frågor för vår verksamhet, medan vi av prioriterings- och tidsskäl ofta 
avstått när det gällt mer perifiera frågor som t.ex. läkemedelshantering, behandlings-
strategier vid cancer, indikatorer för god vård, patientsäkerhet, Sos handbok för 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård.  
Bl.a. har svar avgivits på följande remisser: 
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• Remissvar har lämnats på författningsförslag rörande hantering av vävnader och 

celler, dels till Socialstyrelsen och dels till Läkemedelsverket.  
• Remissvar har givits till Sveriges Läkarförbund på Riktlinjer vid bedömning och 

poängsättning vid SPUR-inspektion. 
• Remissvar har givits på Socialstyrelsens förslag om ändring i föreskrifterna om 

blodverksamhet och om transfusion av blodkomponenter. 
  
Stipendier 
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för tionde gången delat ut 
Föreningens resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet 
transfusionsmedicin.  
Dessutom har för sjätte gången Capios, numera Unilab, 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,  AT-
stämman, SweBA och SWEDAC. 
 
Två SPUR-inspektörer har utbildats men ännu har inget inspektionsuppdrag från 
verksamheter inkommit. Två SPUR-inspektörer har också utbildats för Klinisk immunologi.  
 
Arbetet med att utforma målbeskrivningen för den gemensamma specialiteten Klinisk 
immunologi och transfusionsmedicin har fortsatt, gemensamt med sektionen för Klinisk 
immunologi. 
 
Ett gemensamt utbildningsutskott som består av två läkare från sektionen för 
Transfusionsmedicin och två läkare från sektionen för Klinisk immunologi har utsetts 
 
Arbetet med att utveckla Handbok för Blodcentraler har fortsatt under verksamhetsåret 
med en sammankallande och fyra gruppledare. Inget nytt kapitel har utkommit under året, 
men tre reviderade kommer snart, kap.6, 7, 13.  
 
 
Styrelsen har givit kommittén för Vårmötet Blodcentralen Umeå uppdraget att utse årets 
Högman-föreläsare, som blev Professor Mike Murphy, NBS och Universitetet i Oxford 
UK. 
 
 
Stockholm 2009-05-20 
 
Agneta Wikman 
Ordförande 
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