PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2014-10-23, kl. 08:30-12:00

Plats

Högberga Gård, Lidingö

Närvarande

Göran Günther ordf.
Kristina Cardell
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Camilla Lorant
Hans Norrgren
Magnus Hedenstierna
Johan Westin (adjungerad § 10)
Ulf Ryding (adjungerad § 10)
Jessica Nääs (adjungerad § 10)

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Kristina Cardell.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelseinternatet i Mölle godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Inför chefmötet: Anders Tegnell kommer kl. 12:00 den 24/10 för att
informera om arbetet med Ebola under punkten – Vad händer i
infektionssverige? Punkten Styreslen informerar gicks igenom och måste
kortas för att ge plats åt övriga frågor från mötesdeltagarna.
Referensgrupperna: Ordförande rapporterar om vad som händer. Flytten
från SMI till Sällskapet ser ut att fungera bra.
Nominering till expertgrupp för pneumoni: Ordföranden har sedan senaste
mötet tillfrågats om förslag på personer till Läkemedelsverkets expertgrupp
för vårdrelaterad pneumoni. Jonas Hedlund och Kristoffer Strålin (båda
Stockholm) har nominerats. Styrelsen tillstyrker detta.
Nationella vaccinationsprogram: Socialstyrelsen har bjudit in till ett möte
om planering av nationella vaccinationsprogram. Ordföranden har
föreslagit Charlotta Rydgård (Stockholm). Styrelsen tillstyrker detta.
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Föreningens representation i olika styrelser och råd diskuterades. Göran
Günther och Magnus Hedenstierna skall se över hur detta ser ut under
hösten och återkomma med rapport till styrelsen.
Inbjudan till seminarium kring läkarnas fortbildning. Arrangeras av LIF
och Läkarförbundet den 26/11. Anna-Karin Lindgren representerar
förreningen.
Specialitetsföreningarnas representantskap 21/10: Göran Günther
representerade föreningen och rapporterade från mötet. Frågor som
diskuterades var förändringar inom vården efter regeringsskiftet, Göran
Stiernstedts utredning kring effektivare resursutnyttjande inom hälso- och
sjukvården samt de nya ST-föreskrifterna.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Remiss från Regeringskansliet: Läkemedel för särskilda behov. Besvaras av
Mårten Prag (Örebro) och Jonas Bläckberg (Lund)
Remiss från Socialstyrelsen angående nya ST-föreskrifter. Besvarad av
Camilla Lorant (SILF/SPUK)
§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Manusstop för nummer 4 är den 29/10. Kristina Cardell gick igenom
innehållet. I numret kommer nästa års stipendier utlysas och ett första call
for abstracts till Infektionsveckan publiceras. Övrigt material innefattar
presentationer från detta års stipendiater och en rapport från arbete med
Ebola.
Diskussion kring hur tidningens layout förändrats under året. Styrelsen är
inte helt nöjd och ordföranden skall ta upp detta med Mediahuset.
Mannusstop under nästa år blir den 22/1, 31/3, 3/9 och 4/11.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren
Programgrupperna: Inga nyheter.
Hemsidan: Mediahuset har tittat på hur ett infektionsnyhetsbrev skulle
kunna utformas. Mediahuset bedömer att omsättningen på nyheter på
hemsidan är för lågt för att motivera ett nyhetsbrev. Styrelsen vill ändå
driva detta vidare och Maria Werner fortsätter arbeta med frågan.
Kvalitetsregistren: Information om vad som hänt efter flytt till
registercentrum syd. Det kan bli aktuellt med byte av registerplattform
framöver men inget är klart i nuläget. Ekonomin är god.
Kvalitetsregistren kommer att presenteras i större detalj under chefmötet.
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§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK Camilla Lorant
Rapport från arbetet med Socialstyrelsens remiss angående nya STföreskrifter. Remissvaret i sin helhet har gått ut till styrelsen via mail.
Ungt Forum under Infektionsveckan får temat HIV med Per Björkman som
föreläsare.
Malin Vadling är utsedd till ny ordförande för SPUK.
Vi ser ett behov av ökat sammarbete med ST inom akutmedicin framöver.
Infektionssjukdomar bör få ett större utrymme i deras målbeskrivning och
vi behöver utrymme för randning både för akutmedicinare hos infektion
och tvärtom. Camilla Lorant arbetar med frågan.
§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren och Johan Westin
Infektionsveckan i Östersund: Styrelsen vill ge Ebolaepidemin större
utrymme under Infektionsveckan och i första hand kommer
Tropikmedicinsk förening tillfrågas om att ägna sitt symposium åt detta.
Camilla Lorant arbetar med frågan.
De parallella seminarierna på torsdagen blir: Ungt Forum med tema HIV
(föreläsare Per Björkman), Rapport från Kvalitetsregistren (Per Arneborn)
och Rapport från InfCare HIV och Hepatit (Veronica Svedheim).
Symposium 4+5 kring antibiotikakontroverser och Clostridium difficile
börjar bli klara.
Föreläsare till de planerade keynote lectures saknas i nuläget. Nya
alternativ till svampföreläsare diskuterades. Johan Westin går vidare med
olika alternativ. Vi har inte fått något svar från den föreslagna
hepatitföreläsaren och vi måste undersöka andra alternativ om vi inte får
besked den närmaste veckan. Alternativa namn diskuterades.
Johan Westin gick igenom flödesschemat för planeringen av
Infektionsveckan. Ulf Ryding och Jessica Nääs från Östersund
presenterade hur långt förberedelserna kommit och redogjorde för budgeten
för Infektionsveckan.
Anita Hällgren rapporterar att det från SPUK kommit en förfrågan om ST
projekt som presenteras som postrar på Infektionsveckan eller motsvarande
behöver etiskt godkännande. Centrala etikprövningsnämnden har genom
Anna-Karin Ahlgren yttrat att det måste avgöras från fall till fall, och att det
beror på projektets natur och inte på hur det skall publiceras eller redovisas.
Styrelsen ser därför inte att vi kan avgöra detta utan att det är en fråga för
respektive handledare.
§ 11 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin Lindgren
Höstutbildningen har hållits på Hässelby Slott med tema opportunistiska
infektioner. Utbildningen var mycket uppskattad men utvärderingen är inte
sammanställd ännu.
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Vårutbildningen 23-25 mars kommer att hållas i Båstad och har tema
infektionskonsulten. Föreläsare klara.
Svensk Ortopedisk förrening kommer att hålla en utbildning inom
ortopedisk infektioner där även infektionsläkare är välkomna.
§ 12 Rapport från skattmästaren, Hans Norrgren
Hans Norrgren presenterade bokslutet. Vårutbildningen gick med minus till
stor del beroende på utebliven sponsring.
Ekonomin för årets Infektionsvecka är inte helt sammanräknad ännu, men
sannolikt har det gått bra. Det finns inget skäl att ändra på planeringen inför
Infektionsveckan 2015 och föreningen har ekonomiska marginaler att
hantera ett underskott om det mot förmodan uppstår.
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Kristina Cardell

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

