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§1

Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna-Karin Larsson

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 11/1 -12 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
IPULS. Referat av diskussionerna mellan specialitetsföreningarna kring
förändring av SPUR inspektionerna IPULS har kallat till ett dialogmöte
19/3. Pia Forsberg representerar SILF. Det är viktigt att inspektörerna
kommer från den egna specialitén och att alla kliniker ska inspekteras med
ett regelbundet intervall. Vi har behov av att rekrytera nya inspektörer. AK.L. kontaktar avgående inspektörer för att ta del av deras erfarenheter
Ordföranden i Forsknings- och utbildningsdelegationen inom SLF har ännu
inte besvarat vårt brev om behovet av fler SK-kurser. J.K. stöter på.
Remiss från Socialstyrelsen om införande av obligatorisk smittspårning vid
ESBLCARBA. Stödjer smittspårning men saknar detaljer för hur
smittspårningen ska gå till och konsekvensutredning för patienten. S.S. ska
utforma ett svar
SBU. Diskuterade förslag på nya områden för genomgång. Några av
förslagen som kom upp var diagnostik och behandling av latent TB,
handläggning av kateterrelaterade infektioner, diagnostik och behandling av
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borrelia, behandling av urinvägsinfektion hos äldre, eradikeringsbehandling
av MRSA
SILF avstår från att nominera någon till SLF:s arbetslivsgrupp
SoS önskar via SLS förslag till nya vetenskapliga råd. För perioden 20122016. Diskuterade kandidater för Virologi och Vårdhygien
§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.W.
Inkommande remiss:
Redovisade tre remisser som ej besvarats
Besvarad remiss:
Remiss om estetisk kirurgi besvarad av J.W.
Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd(2008:17) om läkares specialiseringstjänstgöring. Rnr gem 2012/0009.
Besvarad av C.L.
Läkarstämman hålls 28-30/12 2012, programmet arrangeras tillsamman
med föreningen för medicinsk mikrobiologi. Ambition att koncentrera vårt
program till två dagar.
Diskussion om närmare samordning med Ungt forum och möjligheten till
att arrangera en fest på kvällen 28/12
Föreslagna symposier:
Framtidens infektionsdiagnostik. Moderator Martin Sundkvist, Mia
Furebring
Hur ska vi lära oss att leva med vinterkräksjukan?, Moderator Lars-Magnus
Andersson
Globala infektioner - ett hot mot vår framtida hälsa?, Moderator Rune
Andersson, Olle Stendahl
Har inbjudit en keynote speaker, Martin Blazer, expert på normalfloran i
tarmen. Diskuterade ett alternativt namn från Sverige
Justus Ström kommittén har påbörjat sitt arbete
Deadline för fördrag och posters är 24/8.
SILF:s styrelse vill att man inför som policy att det vetenskapliga arbetet
under ST ska presenteras som poster på läkarstämman.
Nästa planeringsmöte för sektionerna inför stämman är 24/4, oklart om
deltagande J.W. är upptagen.
§ 7 Göran Sterners resestipendiefond
Beslutar att Helena Hammarström tilldelas 10.000kr
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§ 8 Pfizerstipendiet
Beslutar att Malin Inghammar och Johanna Brännström tilldelas 37500kr
vardera
§ 9 Rochestipendiet
Beslutar att Magdalena Ydreborg tilldelas 75000kr
J.W deltog ej i beslutet p.g.a. jäv.
§ 10 Rapport från facklige sekreteraren S.S.
Informerar om att Socialstyrelsens remiss om den nya
specialitetsindelningen snart kommer ut på remiss
§ 11 Redaktörens ärenden K.C.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 2-12 och nr 3-12
Deadline nr 2 22/3
Idéer för kommande artiklar diskuterades.
§ 12 Rapport från fortbildningsansvarig A-K.L.
Fortbildningsmötet i Vår Gård i Saltsjöbaden 23-25/4 är fulltecknat. Tema
om kirurgiska infektioner. .
Inbjudan till höstutbildningen 18-19/10 i Stockholm. Annonseras i
Infektionsläkaren 2-11. Tema, ortopediska infektioner. Planerar för 30
deltagare. Anmälningsstopp före sommaren
§ 13 Rapport från skattmästaren H. N.
Presenterade aktuellt bokslut.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Jonas Hogvall, ST-läkare, Karlstad
Soo Aleman, Specialistläkare, Huddinge, Stockholm
Hanna Stjernquist Lindhé, ST-läkare, Malmö
Catharina Alexandersson, ST-läkare, Kalmar
Sofia Myhrman, ST-läkare, Trollhättan
Martin Älverbrandt, ST-läkare, Borås
Hilmir Asgeirsson, Dr, Huddinge, Stockholm
Sara Gredmark Russ, ST-läkare, Huddinge, Stockholm
Som nya associerade medlemmar i föreningen antogs:
ingen
§ 14 Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L.
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Hemsidan ska kompletteras med information om SPUK under rubriken
utbildning. Ska utreda om man efter en registrering kan få blänkare om
nyheter från hemsidan till sin mejladress
IPULS håller på att förändra kursutbudet så att det blir mer styrt av
målbeskrivningarna. SPUK ska delta i en workshop för att samarbeta om
detta.
SPUK har uppmanat nuvarande kursgivare att försöka ge extrautbildningar
som betalkurser.
SPUK är klar med målbeskrivningar för randningar inom internmedicin,
pediatrik, klinisk mikrobiologi och IVA
Fallseminariet hålls 15-16/3 i Uppsala
Diagnostiska provet för ST läkare kommer att hållas v15
Studierektorsmöte är planerat till 6/11 2012
§ 15 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister M.W.
Programgrupper
Endokarditprogrammet planerar att vara klara med sin revision i höst. M.W.
ska efterhöra om programgruppen för urinvägsinfektioner har kommit
igång med sin revision. Det uppdaterade vårdprogrammet för svår sepsis
och septisk chock ligger nu ute på hemsidan. Diskuterade gemensam layout
för vårdprogrammen
Kvalitetsregister
Per Arneborn har tagit ett initiativ till en teknisk revision av
kvalitetsregistret. Kostnaden för arbetet beräknas vara ca 700 000kr .
Fortsatt problem med täckningsgraden.
Årsrapporten för 2011 kommer att publiceras i Infektionsläkaren
På krav från SKL kommer mer omvårdnadsrelaterade frågor att beaktas.
Utvecklingsbehov för könsuppdelad statistik, patientupplevd ohälsa och att
data görs tillgängliga för allmänheten
Styrelsen beslutar att utse ett pris till den klinik som gjort störst framsteg
när det gäller registreringsfrekvensen
Hemsidan
En välfungerande app finns nu på hemsidan
§ 16 Styrelsens mötesplanering för 2012
21/5, styrelsemöte på förmiddagen i Stockholm
21-23/5, vårmötet i Stockholm
29-31/8, Internat i Fjällbacka
11/10, styrelsemöte på förmiddagen
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11-12/10, chefmötet
28-30/11, medicinska riksstämman i Stockholm
29/11, årsmöte
§ 17 Infektionsverktyget
Besök av Ingemar Qvarfordt från den nationella styrgruppen
Presentation av Infektionsverktygets bakgrund, utveckling, uppbyggnad
och införande. Infektionsverktyget återkommer som ett tema i kommande
nummer av tidningen
§ 18

Ordförande J.K. avslutade möte

Stephan Stenmark

Jan Källman

Anna-Karin Larsson

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

