
Beslut av Svensk Förening för Hematologis (SFH) styrelse vid möte 25/8 2010. 

Uppdaterat 151116. 

PM angående ekonomiskt stöd från SFH till de hematologiska 

diagnosgrupperna 

Med ”hematologisk diagnosgrupp” avses en regionalt förankrad, nationellt verksam grupp av 

intresserade läkare och forskare med kunskaper, erfarenhet och intresse för en viss 

hematologisk sjukdom/sjukdomsgrupp/problemområde. Gruppen kan också utgöra en del av 

en nordisk samarbetsgrupp.   Diagnosgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att sprida 

befintlig, och skapa ny, kunskap om denna sjukdom/sjukdomsgrupp genom gemensamt arbete 

med  forskning,  kliniska  studier,  kvalitetsregister  och  nationella  riktlinjer.  De  delar  av 

gruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker 

i samråd med SFH och i enlighet med gemensamt policydokument ”Regelverk för 

diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi”. 

Arbete med kvalitetsfrågor i diagnosgrupp skall betraktas som arbete utfört inom ramen för 

anställning i sjukvården och i princip bekostas av huvudmannen. SFH kan dock ge visst 

ekonomiskt stöd till diagnosgruppens kvalitetsarbete, exempelvis för: 

• Lokalhyra och förtäring vid nationella diagnosgruppsmöten

• Lokalhyra och förtäring vid arbetsmöten där syftet är skapande eller revidering av

nationella riktlinjer, kvalitetsregister- eller biobanksarbete

• Framställning (layout, ev. tryckning) av nationella riktlinjer eller lathundar för

diagnostik och behandling.

• Skapande alt revision av egen hemsida under förutsättning att denna drivs utan stöd

från läkemedelsindustrin.

Ekonomiskt stöd beviljas inte för resor till och från nationella möten, eller för att täcka 

förlorad arbetsinkomst. 

För hematologiska diagnosgrupper gäller att SFH kan ge stöd enligt ovan till ett 

maximalt belopp om 20 000 kr/år. För nationell hematologisk intressegrupp utsedd av 
styrelsen som inte fullt ut uppfyller kriterier för ”nationell diagnosgrupp”, kan SFH 

likaså bevilja ekonomiskt stöd till ett maximalt belopp om 20 000 kr/år. 

Ansökan  om  ekonomiskt  stöd  från  SFH  ställs  till föreningens styrelse,  vilken  beslutar  i 

ärendet. Kostnadskalkyl ska bifogas ansökan. Styrelseledamot som även ingår i aktuell 

diagnogrupps styrelse får anses jävig och deltar därför inte i beslutet. 

Beviljad summa utbetalas på det sätt som överenskoms mellan SFHs skattmästare och 

diagnosgruppens ordförande. Detta kan innebära att anslaget betalas ut direkt till 

diagnosgruppen mot en ekonomisk redovisning vid årets slut, alternativt att fakturering sker 

direkt till SFH. 
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