PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2012-10-11

Plats

Högberga gård

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 Hans Norrgren

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelseinternatet 29-31/8 -12 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
J.K. har inte möjlighet att delta i regionalt PRISS möte 12 11 22 i
Hässleholm. Vi ska kolla upp vem som kan representera SILF
Infektionsverktyget. Diskussion om hur vi ska följa fortsatt processen.
Styrelsen ska bjuda in representanter från Uppsala och Västra Götaland för
att redovisa fortsatta erfarenheter från införandeprocessen till
medlemsmötet på vårmötet.
§ 6 Chefmötet

Genomgång av vilka punkter som ska tas upp under styrelsen informerar på
medlemsmötet och går igenom agenda för mötet. Alla kliniker är
representerade vid årets möte

§ 7 Rapport från facklige sekreteraren S.S.
PRISS. SILF har inte kunnat hitta deltagare till två av tre expertgrupper.
Optimering av patienter inför kirurgi och optimal antibiotikaprofylax. Vi
får hitta alternativa vägar att påverka processen ändå
Förslag på stadgeändringsförslag har skickats för kännedom till SLF och
SLS
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§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.W.
Riksstämman
SILF har ett av stämmans mest omfattande program
27 postrar, 6 fria fördrag, tre symposier och Justus Ström föreläsningen
Inkommande remiss:
Flera remisser som inte ska besvaras
En remiss om papperslösa flyktingar kommer att besvaras
§ 9 Redaktörens ärenden K.C.
SVA har i samarbete med andra producerat en engångstidskrift som man
ska distribuera till landets veterinärer. Man önskade ett utdrag av vårt
medlemsregister för distribution. SILF beslutade att inte tillhandahålla
adresser utan angav andra alternativ att nå våra medlemarna, t.ex. via
klinikerna
Rapport från SLF:s representantskapsmöte för specialitetsföreningarna
2/10 . Bland annat diskuterades vad som kommer att hända med AT.
Mycket talar för att det kommer ett förslag med 6 års grundutbildning där
man blir legitimerad i samband med examen. Detta kommer att få stor
betydelse för hur specialistutbildningen behöver struktureras. SILF ser med
oro på den här förändringen och har ett ansvar över att bevaka hur
utbildningen i infektionsmedicin kan påverkas av detta.
Fortsatt oklarhet över hur SPUR ska fungera nu när IPULS läggs ned.
Fortfarande kan man dock som klinik anmäla sig till inspektion. SILF
vill verka för ett fortsatt system med en extern organisation som leder
granskningarna av klinikerna. Granskning via intern organisation inom
specialitetsföreningen ses som ett klart sämre alternativ.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 4 -12
Deadline för nr 4, 16/10
Idéer för kommande artiklar diskuterades.
§ 10 Rapport från fortbildningsansvarig A-K.L.
Vårens fortbildningsmöte blir 22-24/3 -13 i Torekov. Tema, Tropik- och
resemedicin annonseras i nr 4 -12. Sex föreläsare engagerade med en
blandning av föreläsningar, gruppövningar och fallpresentationer
§ 11 Rapport från skattmästaren H. N.
Presenterade aktuellt bokslut.
Nya medlemmar
Stina Johansson, ST-läkare Infektionskliniken Centralsjukhuset i Karlstad
Ida Chen, ST-läkare Infektionskliniken Centralsjukhuset i Karlstad
Miriam Karlsson, ST-läkare Infektionskliniken i Borås
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§ 12 Frågor angående yngre läkare och SPUK. C.L.
Rapport från möten med IPULS om framtida kursutbud. Vi är en av tre
föreningar som ska få prova webverktyget Utbildningsplaneraren, en hjälp
för att marknadsföra och prioritera kurser
§ 13 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister M.W.
Programgrupper
Nationella rekommendationerna för TBE kommer att presenteras på
hemsidan under vårdprogram.
Pneumonigruppen har startat en ny revision.
Det kommer ett nytt program för infektionsprofylax inom tandvården vilket
också innehåller nyheter om endokarditprofylax.
Programgrupperna har tillfrågats om att arrangera extra SK kurser inom sitt
ämnesområde. Programgrupperna för endokardit, pneumoni, och sepsis har
gett respons. Styrelsen skriver ihop ett underlag med förutsättningarna för
dessa kurser ska arrangeras
Kvalitetsregister
Rapport från styrgruppsmöte i Örebro. Kvalitetsregistret är tekniskt
reviderat och en uppdatering av innehållet i registren är på gång. SKL
kräver också omvårdnadsdata och patientregistrerade data. PREM.
Patientens upplevelse av service och delaktighet. Det första register som
ska prova data från enkät till patienterna är meningitregistret. Varje register
har i uppdrag att hitta tre parametrar som man vill lyfta fram för öppna
jämförelser gentemot allmänheten. Diskuterades förutsättningar för
anslutning till regionalt kompetenscentrum. Planeras att registerhållarna ska
åka ut och besöka klinikerna för att stimulera ökat täckningsgrad i
registreringen
Ansökan om medel för registret till SKL för 2013 har gått iväg
Borås Infektionsklinik tilldelas kvalitetspris på 20 000 kr för god
täckningsgrad.
SILF har fortsatt kontakt med styrgruppen för InfCare hepatit för att få
delaktighet i arbetet. H.N. rapporterar från styrgruppen från InfCare HIV.
§ 14 Övriga frågor

Förslag på nationella fall diskussioner via videokonferens, SILF är positivt
men det behövs en utredning kring förutsättningarna
Nationellt antibiotikaforum

§ 15

Ordförande J.K. avslutade möte

Stephan Stenmark

Jan Källman

Hans Norrgren

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterar

