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Göran Günther ordf.
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Johan Westin
Anna-Karin Larsson
Magnus Hedenstierna

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Johan Westin.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 22/1-13 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden Göran Günther
Ordföranden lyfter frågan om val till styrelsen vid vårmötet i Örebro med
tanke på att tidpunkten för årsmötet har flyttats fram 6 månader. Frågan
bereds av valberedningen.
Fortsatt diskussion om arbetet med 10-punktsprogrammet
(SILF/STRAMA). En arbetsgrupp föreslås fortsätta arbetet med frågan och
Göran Günther skall kontakta STRAMAs ordförande Hans Fredlund för att
diskutera hur detta skall finansieras.
Beslutades att bilda en arbetsgrupp med Anna-Karin Larsson som
sammankallande och Jesper Eriksson, Katarina Hedin, Stephan Stenmark
och Tinna Åhren som övriga medlemmar.
Diskussion om infektionssjukvården i framtiden och hur vi skall gå vidare
med SILFs framtidsdokument från 2007.
Beslutades att lyfta frågan på årsmötet i Örebro för att få in medlemmarnas
synpunkter. Styrelsen skall sedan arbeta vidare med frågan under
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styrelseinternatet i höst. Styrelsen bör i fortsättningen uppdatera
dokumentet var 2-3 år.
Inbjudan från Sällskapet till diskussionsmöte om SLS och sektionernas
gemensamma frågor och framtid den 16 april. Bevakas av Göran Günther.
Inkommande remisser:
Från Socialstyrelsen: Nya föreskrifter om förebyggande och behandling av
undernäring. Styrelsen har inga synpunkter och lämnar remissen obesvarad.
Från Swedish Standards Institute (SIS): 10713 – Ambulanssjukvård – Krav
på medicintekniska produkter och 10687 (ISO/TC 150) Implantat och
biologisk säkerhet. Styrelsen har inga synpunkter och lämnar remisserna
obesvarade.
Från Socialdepartementet: Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU
2013:2). Lämnas obesvarad av styrelsen.
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren Magnus Hedenstierna
Lyfter frågan om verksamhetsberättelse till vårmötet i Örebro.
Beslutades att en kortare delårsrapport skall presenteras och att en
fullständig verksamhetsberättelse skrivs till årsmötet i Gävle 2014.
Förfrågan från Läkarförbundet om nominering av ledamöter i Rådet för
läkemedel, IT och medicinteknik för mandatperioden 2013-07-01 – 201506-30 lämnades utan åtgärd.
Inbjudan från Läkarförbundet att delta i SPUR-möte den 11 april. Mötet
bevakas av Camilla Lorant och Anna-Karin Larsson.
Inkommande remisser:
Från Läkarförbundet: Läkarförbundets politik för att främja hälsa och
förebygga ohälsa, samt Om katastrofmedicin som del av svenska insatser
utomlands, Gem 2013/0082. Styrelsen hade inga synpunkter och lämnar
remisserna obesvarade.
Från Läkarförbundet: Fortbildning i Dialog – en metod att förstärka
läkarnas möjlighet till god fortbildning. Förslaget kommer att diskuteras på
specialitetsföreningarnas representantskapsmöte den 19 mars och bevakas
där av Göran Günther och Magnus Hedenstierna. Remissen lämnas
obesvarad.
Från Läkarförbundet: Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal
hygien. Gem 2013/0056. Besvaras av Anders Johansson.
§ 7 Redaktörens ärenden Kristina Cardell
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 2-13 och nr 3-13. Johan
Westin skriver om det förändrade vårmötet till nr 2.
Deadline för nr 2 är den 21/3
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§ 8 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister Maria Werner
Programgrupper
Kort rapport från arbetet i programgrupperna.
Hemsidan
Diskussion om hur utbildningsmaterial från föreläsningar skall läggas ut på
hemsidan.
Beslutades att föreläsaren skall ha godkänt publicering och ansvarar för att
upphovsrättskyddat material och identifierbara patientuppgifter tagits bort.
En styrelsemedlem måste godkänna materialet innan det läggs ut på
hemsidan där det ligger kvar högst ett år.
Kvalitetsregister
Styrgruppen för kvalitetsregistren har haft möte. Verksamheten har god
ekonomi och styrelsen diskuterade hur resurserna kan användas för att
förbättra arbetet med kvalitetsregistren. En viktig fråga är hur man kan
förbättra inrapporteringen. Det krävs troligen bättre lokala resurser och
rutiner. Det finns även synpunkter på att formulären är komplicerade och
försvårar inrapporteringen. Maria Werner tar med sig synpunkterna till
nästa styrgruppsmöte den 21 maj. Maria kommer även att delta i ett
patientsäkerhetsmöte i London i april.
Charlotte Backelin, ST läkare i kardiologi i Allingsås och Magnus
Rasmussen, ST läkare på infektionskliniken i Lund har ansökt om att få
använda endokarditregistret för sin forskning.
Beslutades att godkänna Charlotte Backelins ansökan och preliminärt
godkänna Magnus Rasmussens ansökan som dock först måste kompletteras
med etikgodkännande
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK Camilla Lorant
Rapport från SPUK-möte. Arbetet med KUST (Kurs Under ST) fortsätter
och beräknas bli klart 2014. Ett förslag kommer att gå på remiss till
verksamhetschefer och studierektorer.
Vårens ST-skrivning genomförs vecka 15.
Höstens fallseminarier planeras till den 18-19/11.
Planering för Ungt Forum 2013 pågår. Möjligen kommer mötet att hållas
som ett heldagsmöte med lunch under hösten. I framtiden är tanken att
genomföra Ungt Forum i samband med vårmötet.
§ 10 Rapport från vetenskaplige sekreteraren Johan Westin
Styrelsen utsåg pristagare till Pfizerstipendiet och Rochestipendiet samt till
Göran Sterners resestipendium. Stipendierna kommer att delas ut på
vårmötet i Örebro. Magnus Hedenstierna deltog inte i besluten på grund av
jäv och Hans Norrgren deltog inte i bedömningen av Magnus Hedenstiernas
ansökan på grund av jäv.
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Beslutades att Göran Sterners resestipendium tilldelas Malin Ackerfors.
Beslutades att Pfizerstipendiet tilldelas Anna Grahn, Patrik Gille-Johnson
och Daniel Bremell.
Beslutades att Rochestipendiet tilldelas Magnus Hedenstierna.
Information om vårmötet 2014 som kommer att hållas i Gävle den 2-5/6.
Årets Justus ström föreläsning flyttas till 2014 då den inte ryms i
programmet i Örebro. IFIS kommer att delta även 2014 och
specialistföreningarna för vårdhygien, smittskydd och mikrobiologi
kommer att bjudas in och ges möjlighet att delta på mötet samt med postrar.
§ 11 Rapport från fortbildningsansvarig Anna-Karin Larsson
Information om kursen i rese- och tropikmedicin i Torekov den 22-24/4.
Kursen är nu fulltecknad med 46 deltagare.
Information om planerad kurs i ortopediska infektioner i Stockholm den 1718/10. Kursen kommer att vara öppen för infektionsläkare och ortopeder
men anordnas helt av SILF.
§ 12 Rapport från skattmästaren Hans Norrgren
Bokslutet för 2012 presenterades. Föreningen gör ett överskott på 92000 kr,
huvudsakligen till följd av minskade möteskostnader och ökade
annonsintäkter från Infektionsläkaren.
§ 13

Inga övriga frågor togs upp.

§ 14

Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Johan Westin

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

