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§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Kristina Cardell.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

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

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Styrelsen arbetsformer och hur överlämning mellan gammal och ny styrelse
skall ske i den nya ordningen med årsmöte på vårmötet/infektionsveckan
diskuterades.
Beslutades att en halv dags konstituerande styrelsemöte i fortsättningen
hålls efter årsmötet under vårmötet/infektionsveckan.
Rapport från arbetsgruppen för 10 punktsprogrammet. Ett första möte i 10
punktsprogramgruppen hålls 2 september. Anna-Karin är sammankallande.
Diskussion om hur vi skall revidera strategidokumentet: Infektion, nutid
och framtid från 2007. I grunden tycker styrelsen att det befintliga
dokumentet står sig väl men en diskussion inom specialiteten kring vilket
vårt uppdrag är och vilka patienter som bör vårdas på infektionskliniker är
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viktig. Ordföranden Göran Günther kommer att inleda en diskussion i
Infektionsläkaren kring detta under hösten och planen är att avsluta
diskussionen under infektionsveckan 2014 i Gävle.
En fråga har inkommit från prof. Georg Gossius om någon svensk
infektionsläkare är intresserade av att vara med och planera ICTID i
Kambodja 2015. Johan Westin skall undersöka detta och Maria Werner
ordnar en notis på hemsidan.
Förfrågan från Sällskapet om en möjlighet att informera
verksamhetscheferna och ta in synpunkter kring programmet till årets
Riksstämma. Vi kan erbjuda tid på chefsmötet i oktober.
§ 6 Inför årsmötet

Genomgång inför årsmötet.

§ 7 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Ny lokal behövs för styrelsemötet den 3/12. Magnus Hedenstierna bokar
lokal i närheten av Centralstationen kl 10-17. Hans Norrgren bokar
restaurang till kvällen.
Vi avstår från att delta i Läkarförbundets fullmäktigemöte den 30-31 maj.
§ 8 Redaktörens ärenden Kristina Cardell
Höstens nummer är under planering. Deadline för nr 3 är den 5/9 och nr 4
den 17/10. Fallbeskrivning från Uppsala till nr 3 och från Visby nr 4. Göran
Günther skriver debattartikel om strategidokumentet till nr 3. Rapporter
från kvalitetsregistren kommer i både nr 3 och 4.
Infektionsläkaren får inte in några sammanfattningar av aktuella
avhandlingar. Kristina tar upp detta på årsmötet och vi tar alla med oss
detta till våra hemkliniker.
§ 9 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister Maria Werner
Programgrupperna för urinvägsinfektioner och för led och
skelettinfektioner arbetar med omfattande uppdateringar av
vårdprogrammen. Fortlöpande uppdatering av vårdprogrammen för
pneumoni och sepsis pågår.
Hemsidan Instruktioner för publicering av Powerpoint finns nu på
hemsidan.
Kvalitetsregistren Rapport från möte i styrgruppen. Beslut att ansluta sig till
registercentrum syd. God ekonomi. Otillfredsställande täckningsgrad och
arbetet för att åtgärda detta pågår. Det behövs arbete med utveckling av
registren och även nya namn för att fortsätta arbetet i framtiden. Punkt till
chefmötet.
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§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK Camilla Lorant
Behov av ny senior SPUK inspektör. Göran skall tillfråga tänkbara
kandidater.
Ungt Forum i höst blir en heldag med tema mikrobiologi för
infektionsläkare och kommer att anordnas fristående från riksstämman.
Nästa Ungt Forum planeras under infektionsveckan i Gävle i juni 2014.
Nationellt studierektorsmöte kommer att hållas i feb 2014.
KUST projektet fortsätter under hösten. Infektion ligger bra till.
§ 11 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Johan Westin
Arbete med vårmötet Gävle pågår. 12 st 90 minuters pass (4/dag). Start
efter lunch måndag och avslut lunch torsdag. 1 Postersession: det går bra att
visa redan publicerat material. Besökarna får rösta om bästa poster.
Fallseminarier (3 parallella) (IVA ronden, resemedicin, HBV behandling).
Årsmöte + Justus Ström föreläsning. Falldragning med tävling. 2 key note
lectures. 1 Gävleborgs län. Förslag till 3 symposier: nekrotiserande fascit,
utrota HCV? Modern sepsisbehandling. Vad är en infektionspatient?
Diskussion om hur fortsatt sammarbete med andra specialitetsförreningar
skall se ut. För oss är det en viktig princip att värdskapet fortsätter att rotera
mellan alla landets infektionskliniker.
§ 12 Rapport från fortbildningsansvarig Anna-Karin Larsson
Rapport från vårutbildningen i Torekov med tema rese- och tropikmedicin.
46 deltagare och bra betyg i kursutvärderingen.
Höstutbildning om ortopediska infektioner på Ulfsunda Slott i Stockholm.
Fulltecknat (1/3 ortopeder).
Skall vi LIPUS certifiera våra utbildningar? Inget beslut.
SPUR inspektioner i framtiden. Information om vad som händer (LIPUS).
Hur ser vi till att alla kliniker blir inspekterade regelbundet? Har vi
inspektörer så det räcker? Behov av 2-4 nya inspektörer. LIPUS kommer att
erbjuda utbildning under hösten. Upprätta rullande schema 5-6 kliniker/år
behöver inspekteras.
§ 13 Rapport från skattmästaren Hans Norrgren
Bokslutet presenteras och gicks igenom. Nytt bankkonto med bättre ränta
öppnat i Resurs Bank. Förreningen har god ekonomi.
§ 14 RAF stipendiat

Magnus skriver brev till VC om nomineringar till RAF stipendiat.
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§ 15 Övriga frågor

Deltagande i NYSAM där Universitetssjukhusen till stor del saknas. Fråga
till chefsmötet.

§ 16

Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Johan Westin

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

