PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte och Internat för Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

27-29 augusti 2014

Plats

Grand Hôtel, Mölle

Närvarande

Göran Günther ordf.
Kristina Cardell
Magnus Hedenstierna
Anna-Karin Larsson
Camilla Lorant
Hans Norrgren
Maria Werner
Ulf Ryding (adj.)
Johan Westin (adj.)

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 3/6-13 granskades och
godkändes.

§ 5Ordförandes ärenden, Göran Günther
Infektionsveckan
Utvärdering av Infektionsveckan i Gävle 2014. Styrelsen gick igenom de
kommentarer som inkommit från deltagarna. Totalbetyget blev 4,96 av 6
och helhetsintrycket är att Infektionsveckan var mycket lyckad och
uppskattad.
Infektionsveckan i Östersund 25-29 maj 2015 planerades och ett preliminärt
program fastställdes. Ramplaneringen blir samma som vid mötet i Gävle.
Två keynote lectures planeras och fem symposier varav två arrangeras av
värdkliniken i Östersund. Posterutställning med mingel anordnas tisdag
kväll och kommer att ske parallellt med mikrobiologen.
Posterpresentationerna dagen efter ersätts av ytterligare 4 fria föredrag och
tanken är att arrangera detta tillsammans med mikrobiologerna. Grand
round hålls på samma sätt som i Gävle och arrangeras av värdkliniken.
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Onsdagen fortsätter med årsmöte för SILF, Justus Ström föreläsning och
sedan tre parallella fallseminarier. På onsdag kväll finns utrymme för
satellitsymposier och möten. På torsdag anordnas Ungt Forum och rapport
från kvalitetsregistren. Tänkbara föreläsare och ansvariga för symposier och
fallseminarier inventerades och kommer att kontaktas av styrelsen så snart
som möjligt. Styrelsen och värdkliniken betalar ingen avgift för mötet och
föreläsare, symposiedeltagare (1+3 st./ symposium) och ansvariga för
fallseminarierna får en natts boende, resa och två konferensdagar betalda.
Deadline för abstract och stipendieansökningar är 1 mars. Kallelse till
årsmötet går ut i Infektionsläkaren nr 1 2015 och upprepas i nr 2 2015.
Möte med Mediahuset
Gemensamma kongressresor. Styrelsen ger i uppdrag åt Mediahuset att ta
fram en gruppresa till ECCMID i Köpenhamn i april 2015. Resan skall
inkludera boende, kongressavgift och eventuellt socialt program. Resa till
och från mötet ordnas av respektive deltagare. Om detta faller väl ut är
tanken att utöka antalet resmål till de 5-10 viktigaste infektionsmötena varje
år.
Hemsidan är mycket välbesökt vilket huvudsakligen beror på
vårdprogrammen. Hemsidan behöver uppdateras utseendemässigt under
nästa år och viktig information, t ex om gemensamma kongressresor kan då
läggas ut strategiskt i anslutning till vårdprogrammen. Ett önskemål om
någon form av nyhetsutskick via mail eller SMS diskuterades och
Mediahuset skall ta fram förslag på lösningar.
Infektionsläkaren går bra och vi har stabila annonsintäkter. Utformningen
har ändrats något under året vilket styrelsen inte har några synpunkter på.
Frågan om externa prenumeranter diskuterades och i princip är det bara
positivt om fler vill ta del av tidningen.
Mediahuset kan hjälpa till med extra medlemsutskick inför möten som t ex
Infektionsveckan och gemensamma kongressresor.
Nästa års styrelseinternat bokades till den 26-28/8 hos Mediahuset i
Fjällbacka.
Verksamhetsenkät och tjänsteplanering inför framtiden. Frågan kommer att
tas upp på chefmötet. En person som ansvarar för detta behövs och
styrelsen skall tillfråga lämpliga kandidater.
Referensgrupper efter SMI. Ordföranden informerar om vad som händer
med SMIs referensgrupper RAV, RAF m.fl. Referensgrupperna kommer
framöver att ha Läkarsällskapet som huvudman. Folkhälsomyndigheten
kommer att ersätta referensgruppernas kostnader för resor och möten.
Styrelsen kan stå för kostnaderna för RAF-stipendiaten som utses av
föreningen om det blir aktuellt.
Folkhälsomyndigheten bygger samtidigt upp egna referensgrupper där
föreningen har haft möjlighet att nominera lämpliga personer. Göran
Günther och Magnus Hedenstierna skall bevaka utvecklingen.
Folkhälsomyndigheten vill att föreningen nominerar två personer till en
plats i en grupp som skall stärka STRAMA arbetet vid
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Folkhälsomyndigheten. Styrelsen nominerar Göran Günther och Jesper
Eriksson.
10 punktsprogrammet. Ordföranden informerar. Arbetet med att
implementera programmet fortsätter. 10 punktsprogrammet skall läggas ut i
Infektionsläkaren nr 4 2014.
PRISS dokumentet har uppdaterats och styrelsen ställer sig bakom detta.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Specialitetsföreningarnas representantskap hålls den 21 oktober i
Stockholm. Föreningen representeras av Magnus Hedenstierna och Göran
Günther.
Inkomna remisser:
-

Läkemedel för särskilda behov. Bör besvaras av föreningen. Magnus
Hedenstierna skall kontakta lämpliga kandidater.

-

Nytt behandlingsregister och kvalitetsregister för kronisk hepatit.
Besvarad av Johan Westin. Utveckling av de befintliga registren
rekommenderas.

-

Remiss från socialstyrelsen avseende förslag till reviderade föreskrifter
och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring – inklusive
målbeskrivningar. Camilla Lorant bevakar och kommer att besvara
remissen under hösten.

-

Magnus Lind, Rune Andersson, Birgitta Evengård och Inga Odenholt
nomineras till SLS granskare. Johan Westin har handlagt ärendet.

.
§ 7Redaktörens ärenden Kristina Cardell
Manusstop 4/9 för nr 3 och 29/10 för nr 4.
Vi har mycket material till Infektionsläkaren nr 3. Kristina presenterade
innehållet i nummer tre som inkluderar reportage från Infektionsveckan,
redogörelser från årets stipendiater, minnesord över Ragnar Norrby mm. En
del material kommer av utrymmesskäl att flyttas till nummer 4.
I nummer 4 publiceras begäran om abstracts och stipendieansökningar till
Infektionsveckan. Årets kvalitetspristagare presenteras. Även till detta
nummer finns mycket material.
Deadline för vårens nummer har inte bestämts ännu men hänsyn måste tas
till abstracthanteringen inför Infektionsveckan.
§ 8 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister Maria Werner
Kvalitetsregistren: Det kan bli aktuellt att byta plattform för
kvalitetsregistren eftersom den nuvarande plattformen inte uppgraderas
längre. Det finns ekonomi för detta. Ett alternativ är att använda samma
plattform som för InfCare hepatit och HIV, men fler alternativ diskuteras.
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Rapport från arbetet med hepatitregistret. Det är angeläget att InfCare
Hepatit används nu när nya behandlingar införs och behöver utvärderas på
ett strukturerat sätt. Täckningsgraden måste bli bättre. Veronica Svedhem
har fått i uppdrag att driva detta och styrelsen stödjer det arbetet.
Hemsidan: Flera frågor togs upp under mötet med Mediahuset under
ordförandens ärenden.
Programgrupperna: Inget under denna punkt.
§ 9Frågor angående yngre läkare och SPUK Camilla Lorant
Remisser från Socialstyrelsen
Camilla informerar styrelsen om arbetet med SoS remiss avseende förslag
till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring – inklusive målbeskrivningar. Remissen
kommer att besvaras under hösten.
Arbete med remissen angående KUST – kurser under ST pågår. De
föreslagna kurserna kommer att granskas av sakkunniga under hösten och
remiss till specialitetsföreningarna beräknas komma i november.
Curriculum för akutspecialiteten
Camilla kommer at kontakta representanter för akutspecialiteten för att
bevaka att infektionsämnet finns med i målbeskrivningen för akutläkarnas
ST.
§ 11 Rapport från fortbildningsansvarig Anna-Karin Larsson
Höstutbildningen anordnas den 20-21 oktober på Hässelby Slott med temat
opportunistiska infektioner. Kursen är fulltecknad.
Vårutbildningen planeras till den 23-25 mars i Båstad med tema
konsultskola. Föreläsare är klara och omfattar barninfektion, infektioner i
graft och centrala portar, diabetesfoten mm.
Programmgrupperna för endokardit och pneumoni har anordnat en
utbildning 27-28 mars med 19 deltagare. Utbildningen riktade sig
huvudsakligen till ST läkare.
Anna-Karin skall kontakta CNS gruppen för att be dem anordna en
motsvarande utbildning. Lokal, resekostnader och boende för föreläsare
administreras via föreningens ekonomi och skall täckas av deltagaravgifter.
Deltagarnas rese och logikostnader hanteras av deltagarna själva.
Läkemedelsindustrins deltagande i framtida utbildningar diskuterades.
Styrelsen noterar att det behöver förtydligas att industrin köper
utbildningsplatser och att det inte primärt handlar om annonsplats eller
sponsring.
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§ 12 Rapport från skattmästaren Hans Norrgren
Chefmötet: 3 kliniker har ännu inte anmält att de deltar i chefmötet. Hans
gick igenom den praktiska planering inför mötet.
Bokslut: En ny post har skapats med anledning av
programgruppsutbildningen i våras.
Vårutbildningen har genererat ett visst överskott.
Föreningens ekonomi är fortsatt god.
§ 13 Planering inför Chefmötet
Styrelsen planerade årets Chefmöte som hålls den 23-24 oktober på
Högberga Gård på Lidingö. De frågor som kommer att diskuteras är
fortbildning för specialister, nytt strategidokument för SILF och rekrytering
av ledare och förtroendevalda inom infektionsspecialiteten.
Ett preliminärt program fastställdes och tänkbara föreläsare skall kontaktas
så snart som möjligt.
§ 14 Övriga frågor

Styrelsens arbetsformer 2014-2015
Chefmöte 23-24 oktober

Högberga Gård

Styrelsemöte 2 december

Sällskapet

Telefonmöte 10 februari 13:15-15:00

§ 15

Styrelsemöte med middag 27 mars

Sällskapet

Infektionsveckan 26-29 maj

Östersund

Styrelseinternat 26-28 augusti

Fjällbacka

Chefmöte 15-16 oktober

Stockholm

Styrelsemöte 1 december

Sällskapet

Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Hans Norrgren

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

