PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

28-30 augusti 2013

Plats

Ombergs Turisthotell, Ödeshög

Närvarande

Göran Günther ordf.
Hans Norrgren
Kristina Cardell
Camilla Lorant
Maria Werner
Johan Westin
Anna-Karin Larsson
Magnus Hedenstierna

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna-Karin Larsson.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 22/5-13 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Socialstyrelsen har initierat ett projekt för översyn av smittskyddslagen
SmL, och har inbjudit SILF att utse en representant till en referensgrupp
som skall beakta juridiska, etiska, medicinska och epidemiologiska aspekter
av SmL, samt en representant till en arbetsgrupp som skall ta fram ett
underlag för att definiera sjukdomar som smittsamma, allmän- eller
samhällsfarliga.
Beslutades att föreslå Anders Blaxhult som SILFs representant i
referensgruppen. Flera kandidater till arbetsgruppen diskuterades och
ordföranden kommer att tillfråga dessa.
Beslutades att då frågan är mycket omfattande och av stor vikt för
förreningen kommer styrelsen att fungera som referensgrupp för
föreningens representanter i referensgruppen och arbetsgruppen.
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Brev från NSCMID om synpunkter på ett nordiskt sammarbete kring
infektionsfrågor. Göran Günther besvarar brevet och kommer bland annat
att ta upp STRAMA arbetet, MRB och vikten av att stärka
infektionsspecialitetens roll.
En ny senior SPUK medlem behöver utses.
En ny konsultläkare till Läkarförbundet behöver utses.
Ny medlem i klassificeringsgruppen behöver utses.
Inbjudan till Läkarsällskapets fullmäktige. Beslutades att Göran Günther
representerar föreningen.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Inbjudan till Specialitetsföreningarnas representantskap den 2 oktober.
Beslutades att Göran Günther och Magnus Hedenstierna representerar
föreningen.
Årets nomineringar till RAF stipendiet granskades.
Beslutades att utse Pontus Nauclér till årets RAF stipendiat.
Decembermötet är nu bokat till den 3/12 kl 09:30-17:00 på Central Hotel,
Vasagt 38 i Stockholm.
§ 7 Redaktörens ärenden Kristina Cardell
Infektionsläkare kommer ut med 2 nummer under hösten (nr 3 och 4).
Deadline för nr 3 är den 5/9 och för nr 4 den 17/10. Det finns gott om
material. I nr 3 kommer en rapport från vårmötet och presentationer från
årets stipendiater. Göran Günther kommer att bidra med en debattartikel på
temat ”Vad är en infektionspatient”. En rapport från kvalitetsregistren
påbörjas i nr 3 och kommer att fortsätta i nr 4. I nr 4 räknar vi med fortsatt
debatt kring infektionsspecialitetens roll. En fallpresentation samt riktlinjer
för handläggning av Denguefeber planeras. I nr 4 skall Infektionsveckan,
vårutbildningen och nästa års stipendier utannonseras.
§ 8 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister Maria Werner
Hemsidan Kort rapport om föreningens hemsida.
Kvalitetsregistren Förfrågan om deltagande i ett nytt kvalitetsregister kring
Levercirros har avböjts då vi saknar resurser för det i nuläget.
Per Arneborn kommer att fortsätta sitt arbete med kvalitetsregistren
tillsvidare och utöka sin arbetstid med detta till 25 %. Styrelsen ser
samtidigt ett behov av att planera för framtiden och hitta nya namn som vill
arbeta med detta.
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Programgrupperna Urinvägsprogrammet har uppdaterats. Styrelsen
föreslår en dialog med RAF kring behandlingsrekommendationerna.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK Camilla Lorant
Ungt Forum genomförs i höst som en heldag den 21 november i Stockholm.
Temat är mikrobiologi för infektionsläkare. Planering för Ungt Forum
våren 2014 har påbörjats.
Information om vad som händer med SK kurserna. Socialstyrelsen har
beslutat att endast upphandla kurser från statliga aktörer och detta har ännu
inte kommit igång, och det är därför tveksamt hur det blir med kurser under
2014. Styrelsen ser med oro på detta och kommer att fortsätta bevaka
frågan.
§ 10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Johan Westin
Brev från Sällskapets forskningsdelegation om att det finns skillnader i
bedömningen av forskningsansökningar vid olika regionala
etikprövningsnämnder. Styrelsen stödjer initiativet att bevaka denna fråga.
Brev från Sällskapets forskningsdelegation. Förfrågan om namn till en
granskningspool som skall användas för att granska forsknings och
stipendieansökningar. Styrelsen inventerade tänkbara namn och Johan
Westin arbetar vidare med frågan.
Planering inför Infektionsveckan i Gävle 2-5 juni 2014. Johan Westin
presenterade ett ramschema där de flesta föreläsare är bokade och klara.
Mindre justeringar diskuterades och Johan arbetar vidare med detta. Det är
viktigt att ansvarsfördelningen mellan värdklinikens programkommitté,
SILF och även IFIS definieras och att det inte finns några frågetecken kring
ekonomin. Göran Günther kommer att kontakta IFIS ordförande för att
diskutera detta och Johan Westin kommunicerar med Erik Torsell som även
kommer att träffa styrelsen i samband med chefsmötet. På chefsnötet
kommer även värdklinik för 2015 års Infektionsvecka utses.
§ 11 Rapport från fortbildningsansvarig Anna-Karin Larsson
Information om höstutbildningen i Stockholm den 17-18 oktober med tema
ortopediska infektioner. Anna-Karin kommer att vara föräldraledig under
kursen och Camilla Lorant kommer om möjligt representera styrelsen under
kursen.
Till våren planeras en repris av årets vårutbildning om tropikmedicin.
Information om att arbetsgruppen för 10 punktsprogrammet har
uppstartsmöte nästa vecka.
§ 12 Rapport från skattmästaren Hans Norrgren
Redovisning av förreningens ekonomi. Ekonomin är god och vi kommer
sannolikt att generera ett överskott i år. Orsaken är dels att vi inte längre
deltar i riksstämman men även bättre annonsintäkter till Infektionsläkaren
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och oväntat överskott från vårutbildningen. Med tanke på att verksamheten
är under omstrukturering är det fortfarande svårt att dra säkra slutsatser av
detta men målsättningen är inte att generera stora överskott utan att använda
förreningens pengar i verksamheten. Med tanke på den goda ekonomin
beslutar styrelsen att subventionera deltagandet i chefsmötet så att
deltagaravgiften sänks till 4500 kr/deltagare.
Information om att vi har öppnat ett nytt konto med bättre ränta i
resursbanken.
Tänkbara platser för nästa års styrelseinternat diskuterades och Hans
Norrgren bokar plats för detta.
§ 13 Planering inför Chefmötet
Agendan för årets Chefmöte fastställdes. Styrelsen förberedde de frågor
som är aktuella i år och gick igenom det som skall presenteras under
punkten styrelsen informerar.
§ 14 Övriga frågor

Styrelsens arbetsformer 2013-2014
2013

2014

Chefmöte 10-11 oktober

Stockholm

Styrelsemöte 3 december

Stockholm

Styrelsemöte med middag 6 mars

Stockholm

Infektionsveckan 2-5 juni

Gävle

Styrelseinternat 27-29 augusti

§ 15

Chefmöte 23-24 oktober

Stockholm

Styrelsemöte 2 december

Stockholm

Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Anna-Karin Larsson

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

