PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2013-10-10 08.30-12.00

Plats

Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösunda

Närvarande

Göran Günther ordf.
Hans Norrgren
Kristina Cardell
Camilla Lorant
Maria Werner
Johan Westin
Erik Torell adjungerad under punkt 9.

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

I facklige sekreterarens frånvaro valdes Kristina Cardell till sekreterare för
mötet. Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Camilla Lorant.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelseinternatet den 28-30/8 godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
En ny expertgrupp/arbetsgrupp har bildats inom ämnesorådet
opportunistiska infektioner. Britt-Marie Eriksson har informerat styrelsen
om detta och arbetsnamnet är Opportunisterna. Inga kostnader kring detta
kommer att belasta föreningen. Styrelsen anser att detta är ett lovvärt
initiativ. Information från gruppen kan presenteras på hemsidan.
Frågan är väckt från flera håll om formell dubbelspecialisering
Infektionssjukdomar och Klinik mikrobiologi. Styrelsen välkomnar en
särskild utredning kring detta.
Socialstyrelsen har sammnakallat till möte och genomgång av läkarens
specialisttjänstgöringar. Arbetsgruppsmöte under hösten där Jonas Ahl från
SPUK representerar föreningen.
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Reviderring pågår av 10-punktsprogrammet. Stephan Stenmark rapporterar
från detta arbete att revision är klar. Remiss till berörda parter planeras
25/10-15/11. Revisionen av programmet skall därefter färdigställas så att
den kan presentera på årets Medicinska riksstämma.
Översyn av smittskyddslagen. Anders Blaxhult är utsedd sedan tidigare till
representant i arbetsgrupp initierad av Socialstyrelsen. Ytterligare en person
behövs för detta arbete där styrelsen sonderar lämpliga namn vid chefmötet.
Lipus-Spurex arbetar med frågor kring inspektioner.
Göran Jönsson, infektionsläkare i Lund har tackat ja till att vara föreningens
representant i frågor som rör klassifikation.
§ 6 Redaktörens ärenden Kristina Cardell
Innehåll i nr 4 2013 med manusstopp 17/10 presenterades.
Ytterligare påminnelse om att sammanfattningar av aktuella avhandlingar
önskas till Infektionsläkaren kommer att tas upp på chefmötet. Vi försöker
verka för en debatt kring ämnes ”Vad är en infektionspatient?”.
§ 7 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister Maria Werner
Kvalitetsregistren Rapport från styrgruppsmöte. Man har diskuterat i
styrgruppen att eventuella publicera detaljernade rapporter från registren
som supplement till Infektionsläkaren. Detta supplement skulle då inte vara
annonsfinansierat. Registren skulle kunna finansiera detta själva. Kontakt
tas med Mediahuset i denna fråga av Kristina.
Kvalitetsregistrens ekonomi kommer att förbättras ytterligare när dem knyts
till registercenter syd.
Det behövs en projektperson på 50% i ett halvår som kan arbeta med
registren. Finansiering finns.
Nästan alla kliniker har nu nåtts av frälsarresorna.
Diskussion kring nedläggning av nativ led-registret samt koppling av
protes-registret till ortopedernas register.
UVI-vårdprogrammet är uppdaterat och ligger nu på hemsidan.
§ 8 Frågor angående yngre läkare och SPUK Camilla Lorant
Ungt Forum hålls 21/11 med ämnet Mikrobiologi för infektionsläkare.
Lite oklart hur det blir nästa år med kurser då SoS har tagit in anbud väldigt
sent och dessutom godkänns bara statliga aktörer. SPUK kommer inte heller
att tillfrågas om prioritering av kurser som har varit brukligt tidigare år.
SPUK har mailat ”våra” kursgivare att vara beredda på att ge kurserna som
betalkurser om de inte skulle få godkänt som SK-kurser.
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§ 9 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Johan Westin
Erik Torell, Infektionskliniken, Gävle adjungerad under denna punkt.
Infektionsveckans innehåll och program diskuterades i detalj. Förslag finns
att erbjuda föreläsning för allmänheten kring infektionssjukdomar vid
lämpligt tillfälle under veckan. Ett företag har hört av sig och önskar ordna
satellitsession kring biomarkörer vid sepsis. Beslutas att dessa kan anvisas
möjlighet att ordna lokal inom konferensbyggnaden men i övrigt organisera
denna session själva. Svensk förening för tropikmedicin och internationell
hälsa vill ha möjlighet för möte med forskare verksamma inom detta fält
under veckan samt poosterutställning vilket bifalles.
Kostnaden för konferensen diskuterades liksom tidplan. Det kommer att bli
en kostnad för deltagande alla 4 dagarna med möjlighet att anmäla sig till
endast 2 av dagarna då till reducerat pris. Anmälan planeras öppna den 1/1
2014. Efter den 1/5 blir avgiften högre för anmälan. Preliminärt program
skall vara klart under november och beslutas vid styrelsemötet den 3/12.
Anmälan för abstract till poosterutställning och fria föredrag är öppen 1/11/3 2014.
Ekonomin kring mötet diskuterades. Tidigare har arrangerande värdklinik
för vårmötet varit firmatecknare och ansvarat helt för ekonomin kring
mötet. Förutsättningarna är from i år delvis annorlunda. Styrelsen anser att
det nu finns ett tydligt partnerskap mellan arrangerande klinik och
föreningen. Diskuterades ingående hur ekonomin bäst kan lösas och
uppdrogs till Göran och Hans att snabbutreda frågan inför att kontrakt
behöver skrivas med konferensbolaget under oktober månad. En lösning
som kan vara hållbar inför kommande år eftersträvas. Göran informerar om
denna punkt på chefmötet.
§ 10 Rapport från skattmästaren Hans Norrgren
Bokslutet har presenterats skriftligen för styrelsen.
Till styrelseinternatet hösten 2014 har 3 offerter tagits in. Beslutades att
boka internat i Mölle för detta ändamål.
§ 11 Utbildningsaktiviteter
Till våren arrangeras på nytt utbildning i Tropikmedicin i Torekov 31/3-2/4.
I övrigt bordlades vidare diskussion i utbildningsansvariges frånvaro.
§ 12 Inför Chefmötet
Programmet för det kommande chefmötet 10-11/10 planerades i detalj.
Första dagen rapport dels från Nysam och dels från kvalitetsregistren med
mentometerfrågor till deltagarna. Utdelning av årets kvalitetspris som
tillfaller Östersund med motivering att man lyckats höja täckningsgraden i
registren påfallande jämfört med tidigare. Information kring
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specialistutbildning samt fortbildning av specialister med representanter
från Sveriges läkarförbund.
Dag 2 inleds med information från styrelsen. Vidare kommer information
om Infektionsveckan att förmedlas. Diskussion kring ”Vad är en
infektionspatient?”, en fråga som kommer att beredas under året och
avslutas med en session under Infektionsveckan och där målet är revidering
av dokumentet ”Infektionssjukvård - Uppdrag och framtid” från 2007.
Samtliga Infektionskliniker i landet är representerade vid årets chefmöte
med minst 1 deltagare.
Johan för minnesanteckning från chefmötet.
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes för diskussion.

§ 14 Mötet avslutas

Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Kristina Cardell

Göran Günther

Camilla Lorant

Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

