PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2012-08-29 till 2012-08-31

Plats

Fjällbacka

Närvarande

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

§1

Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Camilla Lorant

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 21/5 -12 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
Gick igenom förutsättningar för att starta en infektionsfond. Krävs ett
startkapital och ett stort arbete för att kunna bedriva en seriös verksamhet. I
nuläget bedömer styrelsen inte att vi har resurser för ett sådant arbete. H.N.
får i uppdrag att utreda om vi kan öppna för en möjlighet att skänka pengar
till Göran Sterners resestipendiefond.
Diskussion om samarbetet med Mediahuset. Hemsida och appen fungerar
bra. Vi har fått förfrågan om ett samarbete med industrin där de kan lägga
ut informtion om e-learning via vår hemsida. Eventuella former för detta
ska utredas vidare. Planerar att under kommande år distribuera vår tidning
till infektionskliniker i Danmark och Norge.
Vi har fått respons på förslag till SBU för kommande utredningar. Totalt 70
inskickade ämnen. Av våra fem föreslagna områden har man valt att
neuroborrelios hänvisas till SBU:s alertråd som ska ta ställning till en
eventuell alertrapport.
Ägarna av IPULS har beslutat att IPULS läggs ned. Socialdepartementet
har beslutat att huvudmannaskapet för kärnverksamheten, SK-kurserna, ska
återgå till Socialstyrelsen från 1 jan 2013. Vad detta kommer att få för
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konsekvenser för SK kurser och inspektioner av klinikernas
utbildningsverksamhet är i nuläget oklart. SPUK har sedan
tidigare ett planerat samarbete under hösten för att fortsätta en dialog om
vilka kurser som ska bedrivas i framtiden med utgångspunkt i
målbeskrivningen. Bland annat ska man ta fram ett webbaserat program för
behovsinventering av kurser. Vår förhoppning är att det arbetet kan
genomföras trots byte av huvudmannaskap.
CL ska bevaka SK kurserna och A-C.L. inspektionsverksamheten för att
kunna återapportera utvecklingen i Infektionsläkaren och på chefmötet.
SILF har fått förfrågan om de årliga TBE-rekommendationen som tas fram
i ett samarbete mellan smittskyddsenheter, infektionsläkare, barnläkare kan
lyftas upp till nationella rekommendationer. Vi beslutar att stödja detta.
SILF beslutar att stödjer nomineringen av Karin Tegmark Wisell till
NSCMIDS styrelsen som gemensam representant för FMM och SILF på 3
år
Socialstyrelsen har avsatt pengar som man kan söka för att ersätta arbete i
kvalitetsregistret. JK återkommer om detta.
Rapport från pågående planeringen av vårmötet i Örebro 22-24 maj 2013.
Beslutar att det ska genomföras en utvärdering av mötet för att få
återkoppling på den nya ordningen
§ 6 Chefmötet

Genomgång av vilka punkter som ska tas upp under styrelsen informerar på
medlemsmötet och utformar en agenda för mötet

§ 7 Rapport från facklige sekreteraren S.S.
Socialstyrelsen har godkänt vårt namnbyte på specialitén till
Infektionssjukdomar
Rapport om det fortsatta arbetet i PRISS med expertgrupper under hösten
kring optimering av patienter inför kirurgi, optimal antibiotikaprofylax och
tidig uppföljning av patienten för att tidiga infektioner upptäcks.
Diskuterade namn på lämpliga representanter i arbetet
PRISS har inbjudit till en regional erfarenhetskonferens 22/11 i Hässleholm
K.C. representerar SILF på SLF:s representantskap för
specialitetsföreningar i läkarförbundet 2/10 -12.
§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.W.
Inkommande remiss:
Tre remisser via SLS som vi inte ska besvara för att frågorna ligger utanför
det som berör vår profession.
Besvarad remiss:
Ingen
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Riksstämman. Redovisning av planerat program för 28-29/11
Avgift på 1600kr för 2 dagar och 2000kr för 3 dagar för medlemmar. Detta
har skapat oro för hur man rent praktiskt ska kunna arrangera ett bra
program och hur det kommer att påverka deltagarantalet
28/11 på kvällen planeras infektionsmedicinskt minisymposium och en
middag med prisutdelning för bästa föredrag och postrar
Beslut om urvalsstruktur för inkomna abstrakts. Programmet ska vara helt
klart 12/9 -12.
§ 9 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.
§ 10 Rapport från fortbildningsansvarig A-K.L.
Höstutbildningen 18-19/10 i Stockholm. Annonseras i Infektionsläkaren 212. Tema, ortopediska infektioner. God tillströmning av anmälningar.
Planerar för 30 deltagare.
Vårens fortbildningsmöte blir 22-24/3 -13 i Torekov. Tema, Tropik- och
resemedicin
§ 11 Rapport från skattmästaren H. N.
Presenterade aktuellt bokslut.
Inga nya medlemmar antogs
§ 12 Frågor angående yngre läkare och SPUK. Skriftlig rapport C.L.
Kurser: Under höst kommer en extra TB-kurs och v 11 nästa år kommer en
kurs om infektioner hos immunsupprimerade.
Förslag från styrelsen att fråga om programgrupperna kan ordna en 2-3
dagar lång betalkurs för ST läkarna efter att programmen uppdaterats
Ungt forum 27/11 kommer att ha UVI som tema, Föreläsare är Torsten
Sandberg, Peter Ulleryd och Gisela Otto.
Studierektorsmötet blir 5/11
Nästa fallseminarium feb 2013
§ 13 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister M.W.
Programgrupper
Uppdateringen av vårdprogrammet för endokardit är publicerat på
hemsidan
Fortsatt arbete med att förbättra layouten av vårdprogrammen
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Programgruppen för Urinvägsinfektioner har startat upp sitt arbete
Kvalitetsregister
Genomförd revision av programvaran i kvalitetsregistret.
Det finns ekonomi för 0,5 sekreterartjänst.
TB meningit kommer att inkluderas i registret för bakteriell meningit.
Medlemmarna i styrgruppen planerar för besöksresor till de olika
klinikerna.
Krav från SKL att omvårdnadsfrågor ska inkluderas i registren i framtiden.
Formerna för detta har börjat diskuteras
Planer på att knyta Infektionsregistret till Kompetenscentrum syd som
precis som vi använder Comporto, Kan vara en fördel vid service och
support av registret
M.W. ska påminna klinikerna att lägga in uppgifter så att man kan logga in
med SITHS-kort
Inga nyheter i processen att automatiskt få in journaldata i registret
Viktigt att ansvariga för registren är behjälpliga när ST-läkare tar kontakt
för att göra vetenskapliga arbeten baserat på registren som del i sin
specialistutbildning
Planering för det kommande kvalitetspriset 2012
J.K. kontaktar styrgruppen för InfCare hepatit för att få klarhet i
mötesplaneringen. M.W. är SILF:s representant i styrgruppen
Hemsidan
Arbete med pågående uppdateringar av hemsidan och rutiner för hur
gammal information ska tas bort.
§ 14 Styrelsens mötesplanering för 2012-2013
11/10, styrelsemöte på förmiddagen
11-12/10, chefmötet
28-30/11, medicinska riksstämman i Stockholm
29/11, årsmöte
22/1, styrelsemöte i Stockholm
13/3, styrelsemöte i Stockholm
22/5, styrelsemöte på förmiddagen i Örebro, middag kvällen innan
22-24/5, Vårmöte i Örebro
28-30/8, Styrelseinternat
10-11/10 Chefmötet
10/10 Styrelsemöte på förmiddagen, middag kvällen innan
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27-29/11 Läkarstämman

§ 15

Ordförande J.K. avslutade möte

Stephan Stenmark

Jan Källman

Camilla Lorant

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

