PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte och Internat för Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

26-28 augusti 2015

Plats

Fjällbacka

Närvarande

Göran Günther ordf.
Agnar Bjarnason
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Karolina Prytz
Ulf Ryding
Maria Josephson (adj.)

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna-Karin Lindgren

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 27/5 2015 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Framtidsdokumentet har uppdaterats och presenterades för styrelsen av Göran Günther
och Magnus Hedenstierna. Dokumentet kommer att publiceras på hemsidan.
Medlemskap i Sällskapet: Göran Günther informerade om vad som händer i frågan. Det
finns fortfarande inget klart förslag att ta ställning till. Frågan kommer sannolikt upp på
Spec. repet i oktober.
Strama: Styrelsen har fått ett brev från Stephan Stenmark med en inbjudan att delta i
NKG-Stramas möte med lokalföreningarna den 10 september. Anita Hällgren och ev.
Magnus Hedenstierna representerar föreningen. Stephan har även bifogat ett par frågor
inför möte där han undrar om SILF är positiva till ett sammarbete kring nya
rekommendationer för kirurgiska infektioner på Internetmedicin mm. Anita bevakar detta
på mötet.
Jesper Ericsson undrar om SILF kan hjälpa Strama med att anordna en SK kurs.
Styrelsen ser inte att det är föreningens uppgift att göra detta och föreslår att man istället
tar kontakt med en Infektionsklinik för hjälp med lokaler etc. Magnus Hedenstierna
återkopplar.
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Representant till NSCIMDs styrelse. Styrelsen stödjer nomineringen av Andreas
Mattusek till NSCIMIDs styrelse.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Remisser: Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20). Besvarad av Göran
Günther.
Styrelsens arbetsformer 2015-16
Chefmöte 15-16 oktober

Hässelby Slott

Telefonmöte 9 november 13-15
Styrelsemöte 1 december

Sällskapet

Telefonmöte 10 februari 13-15
Styrelsemöte med middag 14 mars

Sällskapet

Infektionsveckan 24-27 maj

Helsingborg

Styrelseinternat 24-26 augusti

Göteborg?

Chefmöte 20-21 oktober

Vår Gård Saltsjöbaden

Styrelsemöte 7 december

Sällskapet

§ 7 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Infektionsveckan
Utvärdering av Infektionsveckan i Östersund. Det har kommit in 145 svar av 502
utskickade utvärderingar från Infektionsveckan varav 55 från SIFs medlemmar.
Helhetsintrycket är positivt. Styrelsen gick igenom de synpunkter som har kommit in och
kommer att diskutera dessa på Chefmötet i oktober. Hur skall mötet se ut i framtiden och
hur skall vi sammarbeta med andra föreningar kring mötet?
Infektionsveckan i Helsingborg 23-27 maj 2016 planerades och ett preliminärt program
fastställdes. Ramplaneringen blir samma som vid mötet i Östersund. Två keynote lectures
planeras, varav ett arrangeras i sammarbete med mikrobiologerna. SILF ansvarar för tre
symposier och värdkliniken förytterligare två. Posterutställning med mingel anordnas
tisdag kväll och kommer att ske parallellt med mikrobiologen. Onsdagen inleds med fria
föredrag tillsammans med mikrobiologerna. Efter detta kommer Grand round som
arrangeras av värdkliniken med fall från regionerna och expertpaneler från
universitetssjukhusen. Onsdagen fortsätter med årsmöte för SILF, Justus Ström
föreläsning och sedan tre parallella fallseminarier. Ungt Forum förlängs till en hel
förmiddag och flyttas till tisdagen. På torsdagen ansluter sjuksköterskorna och
programmet har då utrymme för parallella sessioner med bl a rapporter från
kvalitetsregistren. Tänkbara föreläsare och ansvariga för symposier och fallseminarier
inventerades och kommer att kontaktas av styrelsen så snart som möjligt.
Styrelsen beslutade att styrelsen och värdkliniken inte betalar någon avgift för mötet men
i övrigt själva står för sina kostnader (resor/boende). För varje symposium ersätts resor
och en övernattning samt två dagars konferensavgift för en moderator och upp till tre
ytterligare föreläsare. För varje fallseminarium ersätts på samma sätt 1-2 seminarieledare.
För rapporterna från kvalitetsregistren eller liknande parallella sessioner ersätts på
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samma sätt en föreläsare. Ungt Forum är ett avgiftsfritt tillval till Infektionsveckan och
kostnaden för Ungt Forum belastar SILFs budget. SILF ersätter på samma sätt som ovan
upp till tre föreläsare till Ungt Forum.
Styrelsen beslutade att ingå avtal med Infektionskliniken I Helsingborg kring det
ekonomiska ansvaret för Infektionsveckan 2016. SILF står för hela den ekonomiska
risken men eventuellt överskott fördelas jämt mellan värdkliniken och SILF.
Anita Hällgren presenterade tidsplanen för det fortsatta arbetet med Infektionsveckan och
styrelsen kommer att bjuda in de tre mikrobiologiska föreningarna till vårt styrelsemöte i
december för att diskutera mötets framtid.
Styrelsen beslutade att Infektionsveckan 2017 skall hållas i Karlskrona med
Infektionsklinikerna i Karlskrona som värdklinik. Mötet kommer även denna gång att
arrangeras i sammarbete med mikrobiologerna.
Sällskapet önskar nomineringar av 2 män och 2 kvinnor till granskare av ansökningar till
de veteskapliga anslag som Sällskapet förfogar över. Styrelsen nominerar Anders
Johansson, Johan Westin, Britt-Marie Eriksson och Anna Färnert.
Remisser
Från Sällskapet ”En Värdefull Vård”. Svarsdatum är 31 oktober. Remiss som vi kanske
bör besvara. Hela styrelsen skall läsa och fundera kring detta.
Från Socialstyrelsen: Nästa Steg i e-hälsoarbetet. Magnus Hedenstierna får i uppdrag att
se om något behöver besvaras ur perspektivet de sjukdomar som lyder under SmL.
Från Sällskapet: Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning. Åsa
Nilsdotter får uppdrag att bedöma om något behöver besvaras.
§ 8 Redaktörens ärenden
Styrelsen saknar fortfarande ny redaktör och Kristina Cardell kommer att fortsätta arbetet
med nr 3 och nr 4 2015.
§ 9 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister, Agnar Bjarnason
Kvalitetsregistren: Inget nytt.
Hemsidan: Styrelsen diskuterade hemsidan tillsammans med representanter från
Mediahuset. Antalet besökare har minskat något men är fortfarande högt. Hemsidan
behöver ses över då en hel del material börjar bli gammalt och inaktuellt. Agnar
Bjarnason ansvarar för detta. Nyhetsbrevet har nu ca 200 användare och det är viktigt av
vi ser till att relevant information når dit.
Programgrupperna: Inget nytt.
§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Karolina Prytz
Fallseminarium anordnas 8-9 februari i Sigtuna.
Ny representant i SPUK efter Marianne Jertborn. Göran Günther skall tillfråga lämpliga
kandidater.
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§ 11 Utbildningsfrågor, Anna-Karin Lindgren
Höstutbildningen arrangeras 22-23 oktober på Hässelby Slott med tema Opportunistiska
Infektioner. Utbildningen är fulltecknad. Ämnen för nästa års höstutbildning
diskuterades.
Vårutbildningen arrangeras 4-6 april i Båstad med tema Infektionskonsulten.
SPUR inspektörer saknas. Anna-Karin har gjort många försök att få fram nya namn men
det är svårt. Frågan tas upp på Chefmötet.
§ 12 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
Ulf Ryding adjungerades som skattmästare till styrelsen fram till ordinarie årsmöte 2016.
Styrelsen beslutade att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen
(organisations nr 802017-9480) är var för sig föreningens ordförande Göran Günther
(540618-0157) samt skattmästare Ulf Ryding (550928-4039).
Överskottet från Infektionsveckan i Östersund skall gå in på kontot för
Programgrupperna.
§ 13 Planering inför Chefmötet
§ 14 Övriga frågor

Fråga från Marie Studahl om SILF kan tänka sig att bidra till den fortsatta
finansieringen av INFPREG. Styrelsen behöver bättre underlag för att
kunna fatta beslut i frågan, men är inte negativ till att stödja INFPREG i
framtiden.

§ 15

Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Anna-Karin Lindgren

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

