PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2014-12-02, kl. 09:30-16:30

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Göran Günther ordf.
Kristina Cardell
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Camilla Lorant
Magnus Hedenstierna

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anita Hällgren.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 23/10 godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Strategidokumentet: Göran Günther och Magnus Hedenstierna får i
uppdrag att revidera strategidokumentet utifrån styrelsens förslag och de
synpunkter som kommit in. Ett färdigt förslag skall presenteras för styrelsen
på mötet i mars och ett nytt dokument skall vara färdigt till
Infektionsveckan i Östersund.
Återinförande av PAL: Läkarförbundet vill ha in synpunkter från
specialitetsföreningarna om ett eventuellt återinförande av PAL
lagstiftning. Frågan diskuterades i styrelsen och Anita Hällgren skall skriva
ett svar till Läkarförbundet.
Nationell handlingsplan mot hepatit B och C: Styrelsen har fått en
förfrågan om vi vill ställa oss bakom ett förslag till nationell handlingsplan
mot hepatit B och C som tagits fram av Svenska Hepatitgruppen. Styrelsen
beslutar att ställa sig bakom förslaget.
STRAMA: Ordföranden informerar om att SKL och STRAMA har inlett ett
sammarbete kring att göra STRAMA till en nationell kompetensgrupp.
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§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Remisser: Från Socialstyrelsen angående upphävande av allmänna råd om
förebyggande av rabies har besvarats kort av Magnus Hedenstierna.
Från Socialstyrelsen ” Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner förslag till myndighetsövergripande handlingsplan” med svarstid den 16
januari 2015. Anita Hällgren och Thomas Tängden besvarar remissen.
SILFs representation: Styrelsen gick igenom föreningens representanter i
referensgrupper mm. En uppdaterad lista kommer att mailas ut till
styrelsen.
§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Infektionsläkaren: Manusstopp för årets fyra nummer är 22/1, 15/4, 3/9 och
4/11. I nummer ett kommer Östersundskliniken presentera sig inför
Infektionsveckan. Kallelse till årsmötet och påminnelse om abstracts till
infektionsveckan, samt preliminärt program för Infektionsveckan. Kristina
Cardell gick igenom övrigt material som är aktuellt för Infektionsläkaren
under våren. Styrelsen diskuterade också nya förslag till innehåll i
tidningen.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren
Programgrupperna: Göran Günther rapporterade från arbetet i CNS
gruppen som kommer att ha ett internat i vinter. I övrigt inga nyheter.
Kvalitetsregistren: Skriftlig information om det kommande
styrgruppsmötet för kvalitetsregistren.
Hemsidan: Arbetet med att ta fram en pushfunktion för hemsidan fortsätter.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK Camilla Lorant
SPUK: Rapport från SPUKs senaste möte där man huvudsakligen arbetat
med KUST remissen som skall vara besvarad i januari.
ST skrivningen hålls v17-18. Ungt Forum under Infektionsveckan har tema
HIV och leds av Per Björkman. Vårens studierektorsmöte kommer också
hållas under Infektionsveckan den 26/5.
Malin Vading tar över som sammankallande efter Jonas Ahl.
Akutmedicin: Målbeskrivningen för akutmedicin har granskats ur
infektionssynpunkt. Flera viktiga akuta tillstånd finns med men några
saknas samtidigt som några mindre centrala sjukdomar finns med. Staffan
Tevell arbetar med frågan tillsammans med Eric Dryver som är
sammankallande för SWESEMs utbildningsutskott.
§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Infektionsveckan: Det preliminära programmet för Infektionsveckan i
Östersund fastställdes. Vi saknar fortfarande en föreläsare till fredagens key
note lecture om hepatit C, men i övrigt är programmet i stort sett klart.
Styrelsen förde en principiell diskussion kring vad som bör finns med i
Infektionsveckans program. Styrelsens tanke är att försöka få med aktuella
ämnen samtidigt som programmet skall ha bredd och täcka in olika delar av
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infektionsfältet. Vi vill undvika återkommande fasta punkter så att vi kan
vara flexibla i valet av ämnen.
Remisser: Remiss från Socialstyrelsen ”Betänkande Unik kunskap genom
registerforskning”. Omfattande remiss som kan vara relevant att besvara.
Anita Hällgren skall kontakta personer som kan tänkas besvara remissen.
§ 11 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin Lindgren
Infektionsveckan i Helsingborg 2016: Kort information om planeringen så
här långt.
Utbildningarna: Utvärderingen av höstutbildningen är klar och totalbetyg
blev 5,5/6. Vårutbildningen anordnas i Båstad med tema infektionskonsult.
Hittills är 21 av 40 platser bokade. Det är viktigt att alla kliniker skickar
deltagare till föreningens utbildningar.
SPUR inspektörer: Vi behöver nya och fler inspektörer. Anna-Karin
Lindgren skall skriva till verksamhetscheferna och begära in nomineringar
på lämpliga kandidater.
§ 12 Rapport från skattmästaren
Nya ordinarie medlemmar: Björn Diedrichs. Leg Läkare,
Infektionskliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
Nya associerade medlemmar: Agnes Bölin Wiener, Leg Läkare, Klinisk
Virologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Bokslut: Ekonomisk rapport har mailats ut före mötet.
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Anita Hällgren

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

