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Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten varav fem 
telefonmöten och två heldagsmöten i Stockholm. Protokoll publiceras på hemsidan. Dessutom 
hade ett par ur styrelsen ett extra telefonmöte i 140912 med anledning av remiss gällande 
läkares ST-utbildning. 

Medlemmar 2014 

164 medlemmar, varav 101 st via Svenska läkarförbundet. 
Antalet företag som betalat handboksavgift uppgick till 13 stycken. 

Efter styrelsebeslut skickades påminnelser ut till alla medlemmar via mail om att betala sin 
medlemsavgift för 2014 och effekten var god. 
Arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra medlemsmatrikeln fortsätter. 

Årsmöte 7 maj och vårmöte 7-8 maj Stockholm 

Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte i Stockholm 7 maj 2014 i anslutning till vårmötet. 
Årsmötesprotokoll finns tillgängligt via hemsidan. 

Vårmötet hölls för andra gången tillsammans med Svensk Klinisk Immunologisk Förening.  
Med anledning av riksstämmans omorganisation hade föreningen beslutat att abstracts nu i 
stället skickas till vårmötet. Sammanlagt inkom 20 stycken abstracts inom ämnesområdena 
Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin och av dessa valdes sju stycken ut för muntlig 
presentation. 

Turordning för rullande schema kommande års/vårmöten är: 2016 Umeå, 2017 Göteborg, 
2018 Uppsala, 2019 Örebro, 2020 Linköping, 2021 Stockholm. 



Riksstämman 

Sedan 2013 har Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma ett nytt format och 
föreningen deltog inte i någon aktivitet 2014. 

Specialistexamination och SPUR-inspektion 

Under verksamhetsåret har ingen genomgått frivillig specialistexamination och ingen SPUR 
inspektion har genomförts. 
Agneta Seger-Mollén, Linköping är nyutbildad och också utsedd till samordnande SPUR-
inspektör för transfusionsmedicin. Fler inspektörer inom TM behövs. 

En enkät från Lipus har skickats till alla specialitetsföreningar om synpunkter på framtida 
SPUR-verksamhet och om behovet av stöd från Lipus för planering av dess framtida roll och 
kansliresurser. Föreningen har svarat att vi önskar få hjälp med utbildning av inspektörer och 
tillhandahållande av de dokument som behövs vid inspektionerna och i övrigt kan vi sköta det 
mesta själva. 

Remisser m.m. 

Under året har ett flertal remisser inkommit och vi har tillsammans med Utbildningsutskottet 
handlagt: 

- Avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar med svar till Svenska
Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Socialstyrelsen.
- Kursämnen under ST med svar till Socialstyrelsen.

Stipendier 

Styrelsen har utlyst och efter beslut av stipendiekommittén delat ut ett resestipendium för 
fjortonde gången för att främja forskning och utveckling inom ämnesområdet. Vi gratulerar 
2015 års stipendiater: Fredrik Toss från Umeå och Bahram Hooseini-Maaf från Lund. 

Handbok 

Under perioden har kap 4 och 7 reviderats. 
Kapitel 4: Blodkomponenter: Framställning och användning 
Kapitel 7: Blodgruppering 

Övrigt 

Styrelsen eller kontaktpersoner har som tidigare år, mer eller mindre aktivt, bevakar bl a 
Medicinska riksstämman, SweBA (uppgift för vice ordf SFTM), SWEDAC och Equalis. 
Som tidigare får styrelsen regelbundet rapporter från Utbildningsutskottets arbete och 
planerade aktiviteter. 

Ämnen som avhandlats under året, förutom ovanstående, är bland annat handlingsplaner vid 
Ebolasmitta, arkivering av föreningsmaterial, förslag att göra en inventering av kliniskt aktiva 
kollegor. 



Jill Storry och Norbert Lubenow har till Svenska Läkaresällskapet föreslagits som potentiella 
granskare vilka Forskningsdelegationen kan kontakta vid behov beroende på ansökningarnas 
profil och ämnesområden. 

Vidare har ett resebidrag beviljats till medlem för deltagande i ISBT Hemovigilans working 
party, London i linje med tidigare styrelsebeslut från 111118. 
Dessutom har en garantisumma på 20 000 kr beslutats vid ev förlust vid arrangemang av 
vårmötet i Lund. 

En förfrågan från Ukraina om ett kunskapsutbyte med blodverksamheten i Sverige har 
kommit via American International Health Alliance (AIHA). Föreningen och SweBA har 
tillsammans planerat för ett besök av en delegation till Sverige. En grupp om 11 personer 
besöker Lund och Stockholm 5 -8 maj. På programmet står bl a ett möte 150505 i Lund med 
SweBA och SFTM (presentation av blodverksamhet i Ukraina, presentation av 
blodverksamheten i Sverige med fokus på hemovigilans, nationell statistik, IT och 
blodsmitta), ett besök på transfusionsmedicin i Lund, deltagande i vårmöte 150506 samt 
middag, samt ett besök på transfusionsmedicin i Stockholm och Socialstyrelsen 150507-08. 

Planering inför framtida fusion med Svensk Klinisk Immunologisk Förening har påbörjats och 
tre styrelsemedlemmar i SFTM fick i uppdrag att arbeta med frågan och de avrapporterade sitt 
arbete vid styrelsemöte i januari. Därefter har ett förberedande möte hållits med ett par 
styrelsemedlemmar 150428 inför dagens årsmöte. De båda ordförandena har haft mail- och 
telefonkontakt. 

Till årets Högman-föreläsare har professor James C. Zimring från USA utsetts på förslag från 
organisationskommittén i Lund. 

Föreningens engelska namn har diskuterats och styrelsen har enats om The Swedish Society 
of Transfusion Medicine för SFTM. Jfr The Swedish Medical Association of Transfusion 
Medicine för SLFTM. 

Styrelsen bevistade inte Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2014. 

Lund 2015-05-04 

För styrelsen 

Lena Åberg, ordförande 




