PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2012-05-21 09.15-12.00

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Jan Källman ordf
Hans Norrgren
Kristina Cardell
Camilla Lorant skriftlig rapport
Stephan Stenmark
Maria Werner
Johan Westin
Anna-Karin Larsson

§1

Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Kristina Cardell

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 13/3 -12 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
Brev från södra sjukvårdregionen om kvalitetsindikatorerna i
kvalitetsregistret. Önskar en genomgång och revision. Styrelsen efterfrågar
en precisering innan vi går vidare med frågan.
Diskussion om kvalitetspris till en klinik som gjort särskilt goda insatser i
kvalitetsregistret. Ska annonseras till klinikerna. M.W. och Per Arneborn
ska ta fram ett förslag med kungörande på Chefmötet.
Diskussion om formerna för nästa vårmöte. Samordning med IFIS 2013
och eventuellt med föreningen för medicinsk mikrobiologi i framtiden.
Fråga ska diskuteras vidare på höstinternatet för ställningstagande på
årsmötet
§ 6 Inför medlemsmötet
Genomgång av vilka punkter som ska tas upp under styrelsen informerar på
medlemsmötet
§ 7 Rapport från facklige sekreteraren S.S.
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Remissvar till SLF-SoS om den nya specialitetsindelningen
Rapport om det fortsatta arbetet i PRISS
§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.W.
Inkommande remiss:
Ett flertal via SLS som vi inte ska besvara
Besvarad remiss: Ingen
Redovisning av program för riksstämman 28-29/11
28/11 på kvällen planeras ett infektionsmedicinskt minisymposium och en
middag med prisutdelning för bästa föredrag och postrar
§ 11 Redaktörens ärenden K.C.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 3 och nr 4 -12
Deadline för nr 3, 5/9
Idéer för kommande artiklar diskuterades.
§ 12 Rapport från fortbildningsansvarig A-K.L.
Rapport från fortbildningsmötet i Vår Gård i Saltsjöbaden 23-25/4. Kursen
var fulltecknad. Tema om kirurgiska infektioner. Bra kurskritik
Höstutbildningen 18-19/10 i Stockholm. Annonseras i Infektionsläkaren 212. Tema, ortopediska infektioner. God tillströmning av anmälningar.
Planerar för 30 deltagare.
Styrelsen ska diskutera tema för fortbildningen 2013 på internatet. Förslag
på teman är tex. Tropikmedicin och uppdatering av antibiotika
§ 13 Rapport från skattmästaren H. N.
Presenterade aktuellt bokslut.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs ingen
§ 14 Frågor angående yngre läkare och SPUK. Skriftlig rapport C.L.
ST-skrivningen har genomförts, inte så mycket feed-back ännu, men C.L.
tyckte själv att den var bra.
Kurser: SPUK deltar i två work-shops i sept/okt med IPULS. IPULS betalar
lön och resa. Ett SPUK-möte är förlagt i anslutning till den ena av dessa
dagar. SPUK har uppmanat kursgivare till extra-kurser. Uppsala har precis
haft en extra kurs om antimikrobiell terapi, i höst kommer en extra TB-kurs
och v 11 nästa år kommer infektioner hos immunsupprimerade att gå extra.
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Ungt forum i höst kommer att ha UVI som tema, Torsten Sandberg i
Göteborg har kontaktats
Studierektors-mötet blir 5/11
Någon från SPUK kommer att representera oss på kongressen "framtidens
specialistläkare" i september, troligtvis Jonas Ahl.
§ 15 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister M.W.
Programgrupper
Jobbar med layout förbättringar av vårdprogrammen, man börjar med
endokarditprogrammet.
Vårdprogrammet för svår sepsis – septisk chock uppdaterat och publicerat
Urinvägsinfektioner ska börja starta upp sitt arbete
Kvalitetsregister
Pågående uppgradering av programvaran i systemet
Hemsidan
Pågående uppdateringar av hemsidan

§ 16 Styrelsens mötesplanering för 2012
29-31/8, Internat i Fjällbacka
11/10, styrelsemöte på förmiddagen
11-12/10, chefmötet
28-30/11, medicinska riksstämman i Stockholm
29/11, årsmöte
§ 17 RAF stipendiat 2012-13
J.K. skriver brev till verksamhetscheferna med önskemål om förslag
§ 18 Inför internatet

Sammanfattar de punkter som ska diskuteras vidare vid höstens internat

§ 19

Ordförande J.K. avslutade möte

Stephan Stenmark

Jan Källman

Kristina Cardell
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Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

