
SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 

Styrelseberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska 
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2010-2011. 
 
Styrelsen avger för verksamhetsåret följande styrelseberättelse: 
 
Styrelse 
Agneta Wikman Ordförande 
Lena Åberg  Vice ordförande 
Bengt Ekermo             Sekreterare 
Barbro Persson Vice sekreterare / Kassaförvaltare 
Jan Konar  Ledamot 
Jannica Samuelsson Ledamot 
Ewa Lassén  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 238 medlemmar (230, 2009). Som medlemmar räknas de som uppgivit en 
e-postadress. 
 
Årsmöte 
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Göteborg den 11 maj 2010. Ett justerat protokoll 
har gjorts tillgängligt för medlemmarna via hemsidan. 
 
Riksstämman 
I samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma den 1-3 december 2010 på 
Svenska Mässan i Göteborg presenterades 7 vetenskapliga arbeten i form av fria 
föredrag, samt en presentation om svensk blodförsörjning i Afghanistan. Den 
vetenskapliga kvaliteten var hög. Enligt Läkaresällskapets riktlinjer utdelades diplom för 
god vetenskaplig och pedagogisk presentation. Detta år tilldelades diplomet Annika Hult 
Lund. Föreningen medverkade också i ett symposium, ”Transplantationsimmunologi, 
arrangerat av SKI. Temat på årets riksstämma var ”Jämlik vård”. 
 
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 perifera frågor. Utbildningsrelaterade remisser har 
vidarebefordrats till Föreningens utbildningsutskott. 
Svar har avgivits på följande remisser: 
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• ”Tillämpning av läkemedelslagen på vissa varor” 
• ”Genomförande av bestämmelsen för sjukhusundantag” 
• ”Betänkandet En ny biobankslag” 
• ”Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter om ändring i 

Läkemedelsverkets föreskrifter (2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och 
celler avsedda för läkemedelstillverkning, samt Läkemedelsverkets förslag till 
föreskrifter om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget”. 

•  ”Avveckling av SPUR-stiftelsen” 
 
Relevanta remisser som av tidsbrist ej besvarades 

• ”SoS - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap 
• Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 
• Socialdepartementet - Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens fortsatta 

utveckling. 
 

Rikssjukvård 
Föreningen har representerats vid hearing på Socialstyrelsen, angående rikssjukvård för 
allogen stamcellstransplantation och för intrauterina behandlingar. Inget beslut om 
rikssjukvård är taget för dessa områden. 
 
Stipendier 
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för elfte gången delat ut 
Föreningens resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet 
transfusionsmedicin. Det har tilldelats Johanna Almgren och Pernilla Lindvall Uppsala 
och Åsa Hellberg Lund, för deltagande i AABB kongress i San Diego. 
Unilabs årliga resestipendium har upphört. 

 
Övrigt 
Styrelsen, eller därtill utsedda kontaktpersoner, har för Föreningens räkning fortlöpande 
bevakat möten med SPUR, Riksstämmodelegationen, Svenska Läkaresällskapet, AT-
stämman, SweBA och SWEDAC. 
 
Ytterligare en SPUR inspektion (Skåne) har utförts under 2010, efter de två (Linköping, 
Stockholm) som rapporterades till årsmöte 2010. 
 
Frågan om gemensam sektion med Klinisk immunologi har diskuterats i styrelsen och 
förslag på ett gemensamt planeringsmöte har framförts från SFTM.  
SKI och SFTM har ett gemensamt utbildningsutskott sedan 2009. En gemensam 
studierektor har utsetts under året, Kerstin Elvin, Karolinska, Stockholm. 
 
Arbetet med att utveckla Handbok för Blodcentraler har fortsatt under verksamhetsåret 
med en sammankallande och fyra gruppledare. Reviderat kap. 2 har publicerats under 
året. Ytterligare kapitel är under arbete.   
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Ändrad rutin för debitering av Handboksavgift har införts efter beslut på årsmöte 2010. 
Handboksavgift debiteras detta år både för 2010 och 2011, och i fortsättningen årsvis. 
Avgiften debiteras till regionblodcentraler enligt samma nyckel som kostnader i SweBA. 
 
Styrelsen har givit kommittén för Vårmötet i Transfusionsmedicin, Uppsala, uppdraget 
att utse årets Högman-föreläsare, som blev Dr Jonathan Wallis, Storbritannien. 
 
 
Stockholm 2011-05-01 
 
 
 
Agneta Wikman 
Ordförande 
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