PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2013-01-22 09.30-16.00

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Göran Günther ordf
Hans Norrgren
Kristina Cardell
Camilla Lorant
Maria Werner
Johan Westin
Anna-Karin Larsson
Magnus Hedenstierna
Jan Källman adj § 1-7
Stephan Stenmark adj § 1-7

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet. Hälsade de nya ledamöterna
särskilt välkomna.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Maria Werner.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 12/10 -12 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K. och G.G.
Diskussion kring fortsatt deltagande i riksstämman. Formerna för
riksstämman håller på att utredas och troligen kommer huvuddelen av det
vetenskapliga programmet att försvinna. Om föreningen inte längre deltar i
riksstämman får det konsekvenser för bland annat Justus Ström
föreläsningen, Ungt forum och föreningens vetenskapliga program under
året.
Justus Ström föreläsningen finansieras av SLS och H.N. skall undersöka
om det är möjligt att ändra formerna för föreläsningen till exempel genom
att flytta den till vårmötet. Ungt forum kommer att anordnas som vanligt
hösten 2013 men kan sedan komma att flyttas till vårmötet. Föreningens
vetenskapliga program flyttas till vårmötet 2014. I framtiden kan det bli
aktuellt med sammarbete med andra specialitetsföreningar, till exempel
mikrobiologi, vårdhygien och smittskydd.

2

Beslutades att inte delta med något vetenskapligt program till riksstämman
och att inte nominera någon till riksstämmodelegationen 2013.
Diskussion kring uppföljning och uppdatering av 10 punktsprogrammet.
Beslutades att tillskriva infektionschefer, lokala STRAMA ansvariga och
vårdhygien om hur programmet tillämpas idag och hur det kan förbättras.
Diskussion kring infektionsspecialitetens roll i framtiden och behov av
översyn av Framtidsdokumentet: Infektionssjukvård - Uppdrag och framtid.
Styrelsen skall arbeta vidare med frågan under året.
Information om NYSAM och vikten av att även Universitetssjukhusen
deltar i sammarbetet.
Inbjudan till Specialitetsföreningarnas representantskap den 19/3 2013.
G.G. och M.H. representerar SILF vid mötet.
Förfrågan från Socialstyrelsen om medverkan i granskning av kodverk för
ordinationsorsaker. Besvaras av M.H.
Förfrågan om nominering till Balzan Prize. G.G. bereder frågan.
Inkommande remiss: Lagändringar till följd av ändrat huvudmannaskap för
tillhandahållande av vissa kurser för läkares vidareutveckling. Styrelsen har
inga synpunkter på förslaget och väljer att inte besvara remissen.
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S.S. och M.H.
Rapport från PRISS projektet. S.S. fortsätter att representera föreningen.
S.S. föreslog att föreningens arkiv förvaras hos TAM-Arkiv som sedan
tidigare sammarbetar med SLS.
Beslutades att TAM-Arkiv skall förvalata föreningens arkiv.
§ 7 Redaktörens ärenden K.C.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 1-13 och nr 2-13. I nr 1-13
skall kallelse till årsmötet 2013 som hålls på vårmötet finnas med.
Deadline nr 1 24/1, nr 2 21/3
K.C. informerar om att vi har ett ökat inflöde av artiklar och andra bidrag
till Infektionsläkaren vilket är mycket positivt.
.
§ 8 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister M.W.
Programgrupper
Urinvägsprogrammet skall revideras och man kommer att använda en ny
mall som i framtiden även skall användas av övriga programgrupper.
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Kvalitetsregister
Kvalitetsregistret har tilldelats 1,25 milj kr från SKL. Diskussion kring hur
vi kan förbättra kvalitetsregistren och öka inrapporteringen. Under året
kommer verksamhetscheferna träffa representanter för kvalitetsregistren för
att diskutera frågan.
Rapport från möte kring Infcare hepatit den 30/11. Man kommer att
fortsätta arbetet med att ta fram kvalitetsindikatorer och definiera minimi
data.
Hemsidan
Noteras att vi fortsatt har många besökare som tittar på framförallt
vårdprogrammen.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L.
Information om arbetet med ett Utbildningsverktyg som är tänkt att matcha
ST läkarnas behov av kurser med aktuellt utbud. Det finns en risk att
befintliga kurser som inte prioriteras i utbildningsverktyget försvinner utan
att nya kurser som svarar mot behoven skapas. Frågan bevakas.
Föreningens programgrupper har tillfrågats om att ta fram SK kurser för
sina kompetensområden.
Diskussion om vad som händer efter SPUR.
§ 10 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.W.
Riksstämman 2012 hade 6500 dagsbesökare. Sammanfattning av allmänna
intrycken.
En arbetsgrupp för vårmötet 2014 med utökat vetenskapligt program
behöver bildas där föreningens vetenskaplige sekreterare,
utbildningsansvarig och en representant från värdkliniken bör ingå. J.W.
ansvarar för detta och är sammankallande.
§ 11 Rapport från fortbildningsansvarig A-K.L.
Information om fortbildningsmötet den 22-24/4 i Torekov. Tema är reseoch tropikmedicin. Antalet anmälda deltagare är något lägre än förväntat
och det noteras att ingen från Stockholm deltar.
Till hösten planeras ett fortbildningsmöte om ortopediska infektioner.
Frågan om även ortopeder skall vara välkomna att delta har väckts tidigare
och styrelsen ställer sig nu positiv till detta.
§ 12 Rapport från skattmästaren H. N.
Bokslutet för 2012 presenterades.
Planering för chefmötet den 10-11/12. Plats blir preliminärt SAS Radisson
Blu Royal Park Hotel i Solna.
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§ 13 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Presenterade bokslut för Göran Sterners resestipendiefond 2012.
14000 kr kan delas ut 2013. Annons om stipendiet gick ut med nr 4-12 och
påminnelse kommer i nr 1-13.
§ 14 Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond, firmatecknare för 2013
Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
(organisations nr 812000-3077) är var för sig föreningens ordförande Göran
Günther (540618-0157) samt skattmästare Hans Norrgren (600705-0054).

§ 15 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2013
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen
(organisations nr 802017-9480) är var för sig föreningens ordförande Göran
Günther (540618-0157) samt skattmästare Hans Norrgren (600705-0054).

§ 16 Styrelsens arbetsformer 2013
13/3, styrelsemöte i Stockholm
22/5, styrelsemöte på förmiddagen i Örebro, middag kvällen innan
22-24/5, vårmöte i Örebro
28-30/8, internat i Östergötland (Vadstena/Omberg)
10/10, styrelsemöte på förmiddagen, middag kvällen innan
10-11/10, chefmötet i Solna
3/12, styrelsemöte i Stockholm, middag efter mötet
§ 17

Inga övriga frågor togs upp.

§ 18

Ordförande G.G. avslutade mötet.

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Maria Werner

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

