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Styrelseberättelse för Svensk Förening för Transfusionsmedicin, tillika Svenska 
Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin, verksamhetsåret 2011-2012. 
 
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 
Mohammad Abedi  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 235 medlemmar (238, 2010). Som medlemmar räknas de som uppgivit en 
e-postadress. 
 
Årsmöte 
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Uppsala den 3 maj 2011. Ett justerat protokoll har 
gjorts tillgängligt för medlemmarna via hemsidan under arkiv. 
 
Riksstämman 
I samband med Svenska Läkaresällskapets årliga riksstämma den 28-30 november 2011 
på Stockholmsmässan presenterades 12 vetenskapliga arbeten i form av fria föredrag, 
samt ett internt symposium om behandling av stora blödningar. Den vetenskapliga 
kvaliteten var hög. Enligt Läkaresällskapets riktlinjer utdelades diplom för god 
vetenskaplig och pedagogisk presentation. Detta år tilldelades diplom Martin Olsson och 
Annika Hult, Lund. Temat på årets riksstämma var ”Läkekonst i en säkrare vård”. 
 
Specialistexamination  
Under verksamhetsåret har ingen genomgått den frivilliga specialistexaminationen. 
 
Remisser m.m. 
Under året har ett 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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• ”Handlingsplan för donationsbefräjande arbete inom vårdgivarorganisationen” 
• ”Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för 

transplantation” 
 
Rikssjukvård 
Föreningen representerades under 2010 vid hearing på Socialstyrelsen, angående 
rikssjukvård för allogen stamcellstransplantation och för intrauterina behandlingar. Beslut 
är fattat att allogen stamcellstransplantation ej ska definieras som rikssjukvård, beslut 
avseende intrauterina behandlingar är ej slutgiltigt fattat. 
 
Stipendier 
Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén för tolfte gången delat ut 
Föreningens resestipendium för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet 
transfusionsmedicin, totalt 60000 SEK. Det har tilldelats Britt Thuresson, Nahreen 
Tynngård, Julia Westman och Marie Nordahl för deltagande i AABB kongress i Boston. 

 
Övrigt 
Styrelsen, eller därtill utsedda kontaktpersoner, har för Föreningens räkning fortlöpande 
bevakat möten om framtida Läkarutbildning, Hearing om specialistutbildningen, 
Riksstämmodelegationen, Svenska Läkaresällskapet, AT-stämman, SweBA och 
SWEDAC. 
En studiedag anordnades av SFTM och SweBA med syfte att belysa 
blodgivarselektionsfrågor inför ändrat regelverk från Socialstyrelsen. Inbjudna föreläsare 
från Australien (Tony Keller) och Tyskland (Ruth Offergeld) deltog.  
Joachim Lundahl, Stockholm och Ulrika Ljung, Göteborg har utsetts som representanter 
för Blod i Nationella Rådet.  
Agneta Taune Wikman har utsetts som efterträdare till Lennart Rydberg som 
vetenskapligt råd. 
Enligt beslut vid föregående årsmöte har prioriteringskriterier för föreningens 
resestipendium diskuterats i styrelsen och förtydligats och justerats. Kriterierna finns 
tillgängliga på föreningens hemsida 
E-learning program avseende rutiner vid provtagning och blodtransfusioner finns 
tillgängliga vid flera blodcentraler. Ett gemensamt nationellt e-learning program har 
diskuterats men inga beslut har fattats. 
Ingen ytterligare SPUR inspektion har utförts under 2011. Förslag på ändrad SPUR 
organisation har lagts fram, med bl.a. gemensamma SPUR inspektörer för flera 
specialiteter, men förslaget har varit dåligt förankrat i specialistföreningarna och protester 
har framförts. Svenska Läkaresällskapet har meddelat att protesterna beaktas och de 
återkommer. 
 
Frågan om gemensam sektion med Klinisk immunologi har inte varit föremål för 
ytterligare aktivitet under 2011. SKI och SFTM har ett välfungerande gemensamt 
utbildningsutskott sedan 2009, med en gemensam studierektor, Kerstin Elvin, Karolinska, 
Stockholm.  
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Arbetet med att utveckla Handbok för Blodcentraler har fortsatt under verksamhetsåret 
med en sammankallande och fyra gruppledare. Reviderat kap.13 har publicerats under 
året. Ändringar av kap. 2-3 diskuteras. 
 
Ändrad rutin för debitering av Handboksavgift har införts efter beslut på årsmöte 2010. 
Avgiften debiteras till regionblodcentraler enligt samma nyckel som kostnader i SweBA. 
 
Styrelsen har givit kommittén för Vårmötet i Transfusionsmedicin, Örebro, uppdraget att 
utse årets Högman-föreläsare, som blev professor Pär Johansson, Köpenhamn. 
 
 
Stockholm 2012-05-10 
 
 
 
Agneta Taune Wikman 
Ordförande 
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