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Organ

Medlemsmöte i Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2012-05-21 16.30-17.15

Plats

Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Jan Källman ordf
Maria Werner
Johan Westin
Kristina Cardell
Hans Norrgren
Stephan Stenmark
Anna-Karin Larsson
25 medlemmar

§1

Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till mötesordförande valdes Jan Källman

§3

Till mötessekreterare valdes Stephan Stenmark

§4

Till protokolljusterare valdes Jonas Sundén-Cullberg och Peter Lanbeck

§5

Dagordningen godkändes och fastställdes

§6

Information från styrelsen:
Jan Källman informerade om IPULS föreslagna förändringar av SPUR inspektioner och den diskussion som kommit som en reaktion på bristande
dialog i processen och på innehållet i förändringen
Informerade om att vi har fått en förfrågan från föreningen för medicinsk
mikrobiologi om vi vill samordna kommande vårmöten. Redan nu har vi ett
samarbete på riksstämman. Vi har efter dialog med infektionskliniken i Örebro,
som arrangerar vårmötet i Örebro, tackat nej till ett samarbete 2013. För och
nackdelar med gemensamt möte diskuterades. Frågan måste beredas mer och
kommer att återkomma både på chefmötet och årsmötet i höst
Johan Westin informerade om programmet till Riksstämman 2012. Stämman
hålls i Stockholm och vi har program 28-29/11 och planerar för en fest på
kvällen 28/11.
Deadline för abstracts är 24/8.
Ola Weiland har bjudits in att hålla Justus Ström föreläsningen.
Stephan Stenmark informerade om SILF:s remissvar till Socialstyrelsen
angående förslag på ny specialitetsindelning. Vi är kvar som basspecialitet och
tillstyrker förslaget om att Vårdhygien blir en tilläggsspecialitet till oss. Vi har
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också påmint om vårt tidigare önskemål om att få byta namn från
Infektionsmedicin till Infektionssjukdomar
I PRISS-projektet är snart alla kliniker i Sverige som opererar knä- och
höftledsproteser reviderade. Man ska nu gå vidare och skapa
behandlingsrekommendationer inom tre områden utifrån den bank av förslag på
rutiner som klinikerna skickat in under processen. Vi ska rekrytera tre
infektionsläkare att delta i det arbetet i höst
Anna-Karin Larsson informerade om det genomförda fortbildningsmötet på Vår
Gård i Saltsjöbaden 23-25/5. Temat var kirurgiska infektioner, kursen var
fulltecknad och fick bra utvärdering. Inbjudan till höstutbildningen om
ortopediska infektioner 18-19/10, god tillströmning med anmälningar
Styrelsen har inköpt mentometerutrustning för att användas på våra utbildningar
och möten
Maria Werner informerade om appen på infektion.net och kommande
uppdateringsarbete på hemsidan
Informerade om genomförda och planerade revisioner av programgrupperna.
Man ska nu jobba med att förbättra layouten i programmen för att öka
läsbarheten
Uppmanade till hög inmatningsfrekvens i kvalitetsregistren och informerade om
ett kvalitetspris på 20 000kr som kommer att utdelas till en klinik som utmärkt
sig för ett bra kvalitetsarbete
§7

Hans Norrgren, skattmästare. redovisade föreningens bokslut 31/12
2011 samt bokslut 31/12 2011 i Göran Sterners resestipendiefond

§8

Revisionsberättelserna för Infektionsläkarföreningen och Göran
Sterners resestipendiefond gällande verksamhetsåret 2011 har
inkommit till skattmästaren. Då ingen av revisorerna var närvarande vid
medlemsmötet och revisionsberättelserna inte fanns tillgängliga för
redovisning beslöt årsmötet att bordlägga frågan och skjuta fram
presentationen samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen till årsmötet.

§9

Inga övriga frågor

§10

Ordförande tackade alla mötesdeltagarna och avslutade mötet

Stephan Stenmark
Facklig sekreterare

Jan Källman
Ordförande
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Jonas Sundén-Cullberg
Protokolljusterare

Peter Lanbeck
Protokolljusterare

