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§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna-Karin Lindgren.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 2/12-14 godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Strategidokumentet: Göran och Magnus arbetar med revisionen som
kommer att vara klar till årsmötet i maj.
Brev från Socialstyrelsen med önskemål om underlag till lägesrapport om
de nationella vaccinationsprogrammen 2015. Göran vidarebefordrar frågan
till vaccinationskunniga personer i föreningen.
Föreningen för klinisk mikrobiologi vill gärna träffa styrelsen under
infektionsveckan för att bland annat diskutera fortsatt sammarbete med ett
gemensamt vårmöte. Göran skall försöka hitta en tidpunkt som fungerar.
Brev från Ann-Charlotte Lagander, SAS institute, som önskar presentera en
nationell tjänst för övervakning av VRI under Infektionsveckan. Göran
besvarar brevet och vidarebefordrar frågan till Östersundskliniken.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Rapport från specialitetsföreningarnas representantskap.
RAF stipendiat 2015: Styrelsen utsåg Malin Hagstrand Aldman till 2015
års RAF stipendiat.
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Socialstyrelsen önskar förslag på externa bedömare av specialistexamen.
Bengt Björkholm har accepterat att fortsätta som extern bedömare och
förslag på ytterligare namn diskuterades på mötet. Magnus Hedenstierna
handlägger frågan.
Inkomna remisser:
-

Från Läkemedelsverket – utredning av insatser för att förbättra
patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Besvarad av Anita Hällgren

-

Från Socialdepartementet – Läkemedel för djur, maskinell dos och
sällsynta tillstånd SOU 2014:87. Besvarad av Anita Hällgren.

§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Nästa nummer har manusstop 15 april. Infektionskliniken på Danderyds
Sjukhus presenterar sig och bidrar med ett fall. Stephan Stenmark skriver
om 10 punktsprogrammet. Abstracts till Infektionsveckan publiceras.
Kristina kommer att göra grovplaneringen för höstens nummer men lämnar
sedan över till nästa redaktör som väljs på årsmötet.
Svensk Tropikmedicinsk förening önskar en stående spalt i tidningen.
Styrelsen stödjer detta.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren
Programgrupperna: Endokarditgruppen kommer att revidera sitt
vårdprogram under hösten. Vårdprogrammet för led- och skelettinfektioner
behöver uppdateras (nuvarande version är från 2008).
Hemsidan: Inbjudan till höstutbildningen har inte kommit ut i nyhetsbrevet.
Maria undersöker. I övrigt inga nyheter från hemsidan.
Kvalitetsregistren: Styrgruppsmöte hölls den 5 mars. Nästa möte hålls i
maj.
Per Arneborn tittar på nya registerplattformar från registercentrum syd.
Byte kommer att ske framöver.
”Frälsarresor” till landets kliniker pågår.
Rapport från kvalitetsregisterdagarna i Jönköping. Det finns en möjlighet
att knyta ihop kvalitetsregistren med journalsystemen. Styrgruppen tittar på
möjligheten att göra detta för i första hand pneumoniregistret.
Diskussion kring hur kvalitetsregistren används för forskning. Det finns ett
regelverk sedan 2007 som behöver revideras.
Martin Glimåker har inkommit med en ansökan om att få använda data från
meningitregistret. Styrelsen är positiv men ansökan måste kompletteras
med etiskt godkännande innan den kan beviljas.
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§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK Camilla Lorant
Studierektorsmöte och Ungt Forum med tema HIV kommer hållas under
Infektionsveckan.
Fallseminarier 31/8-1/9 i Lerum.
ST skrivningen går ut vecka 18.
Diskussion kring arbetet med de nya ST föreskrifterna.
Nästa SPUK möte 20 april.
§ 10 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Styrelsemöte för Göran Sterners resestipendiefond hölls. Annons för årets
stipendium gick ut i Infektionsläkaren nr 4 2014.
Styrelsen utsåg Helena Lindberg, Halmstad till årets resestipendiat.
§11 Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond, firmatecknare för 2015
Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
(organisations nr 812000-3077) är var för sig föreningens ordförande Göran
Günther (540618-0157) samt skattmästare Hans Norrgren (600705-0054).
§12 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Infektionsveckan i Östersund: Anita informerade om hur planeringen
framskrider. Uppdatering om antalet anmälda, satelitsymposier mm.
Infektionsveckan i Gävle utvärderades med en enkät via kongressbyrån och
vi behöver ta fram en enkät för att utvärdera årets Infektionsvecka.
Programmet gicks igenom. Inga väsentliga förändringar har tillkommit.
29 abstracts har skickats in och granskades av styrelsen. 4 abstracts valdes
ut för muntlig presentation under mötet. Styrelsen hade kompletterande
frågor kring ett abstract och övriga abstracts accepterades för
posterpresentationer.
Pfizerstipendiet: 8 ansökningar till Pfizerstipendiet uppfyllde formella
kriterier och bedömdes av styrelsen. Styrelsen valde att dela stipendiet
mellan två stipendiater.
Styrelsen beslutade att Lina Davis-Forsman och Malin Vading, båda
Stockholm, tilldelas årets Pfizerstipendium.
Inbjudan från Arbetsmiljöverket till intressentmöte inför revidering av
föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Inbjudan
vidarebefordras till vetenskaplige sekreteraren för vårdhygien.
Fråga från Socialstyrelsen om att identifiera verksamheter som bör bedrivas
som rikssjukvård. Högisoleringsvården i Linköping är den enda
verksamheten inom infektion som kan stämma med detta. Anita Hällgren
handlägger frågan.
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§ 13 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin Lindgren
Post konferens möte efter ECCMID planeras till hösten som ett
halvdagsmöte. Dagens Medicin arrangerar och förslag på ämnen
diskuterades. Anna-Karin bevakar.
Det har inkommit en motion från Kalmar till årsmötet om web-baserad
utbildning i föreningens regi. Anna-Karin bereder frågan.
Anna-Karin informerade om att det blir allt vanligare att föreläsarna på våroch höstutbildningarna vill stanna på hela mötet. Det är rimligt att detta
skall vara möjligt och kostnaden får finansieras genom deltagaravgifterna.
Vårutbildningen hölls i veckan i Båstad med tema infektionskonsult.
Kursen var mycket uppskattad men sammanställningen av betyg är ännu
inte klar.
Höstutbildningen med tema opportunistiska infektioner hålls i 22-23
oktober.
Information om SPUR inspektionerna. 3 nya inspektörer har rekryterats
men fler behövs. Vår SPUR sammordnare Ann Sophie Duberg kan tänka
sig att sitta kvar ytterligare en tid men en ny sammordnare behöver
rekryteras. Anna-Karin arbetar med frågan och kommer att kontakta
verksamhetschefer och studierektorer igen.
§ 14 Rapport från skattmästaren, Hans Norrgren
Bokslutet för 2014 är klart och har skickats till revisorerna för granskning.
Den nya matrikeln har gått ut till medlemmarna.
Internatet 2015 hålls i Fjällbacka och en representant för
Helsingborgskliniken bjuds in för att planera Infektionsveckan 2016.
Hässelby Slott är bokat för höstens chefmöte.
Nya ordinarie medlemmar: Jonas Tverring, Leg läk, Infektionskliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Jonas Lindell, ST-läkare, Infektionskliniken Visby Lasarett, Visby
Sofie Eriksson, ST-läkare, Infektionskliniken Västmanlands Sjukhus,
Västerås
Jon Edman Waller, ST-läkare, Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus,
Borås
Mathilda Eliasson, ST-läkare, Infektionskliniken Helsingborgs Lasarett,
Helsingborg
Disa Dahlman, AT-läkare, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Adam Oscarsson, Unerläkare, Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus,
Borås
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§ 15 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2015
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen
(organisations nr 802017-9480) är var för sig föreningens ordförande Göran
Günther (540618-0157) samt skattmästare Hans Norrgren (600705-0054).
§ 16 Övriga frågor

Styrelsen avstår från att delta i Läkarförbundets fullmäktige då det
sammanfaller med Infektionsveckan.
Göran Günther representerar styrelsen på Sällskapets fullmäktige den 5
maj.
Styrelsen ställer sig bakom en skrivelse till Socialdepartementet,
Socialutskottet och Folkhälsomyndigheten om en svensk handlingsplan mot
hepatit B och C.

§ 17 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Anna-Karin Lindgren

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

