PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2015-10-15, kl. 09:00-12:00

Plats

Hesselby Slott, Stockholm

Närvarande

Göran Günther ordf
Agnar Bjarnason
Kristina Cardell
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Karolina Prytz
Ulf Ryding
Maria Josephsson (adjungerad §10)

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Karolina Prytz.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelseinternatet i Fjällbacka godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Nominering av representant till Läkemedelsverket för genomgång av
tandvårdsrekommendation och mer specifikt endokarditprofylax. Styrelsen
nominerar Ulrika Snygg Martin.
Specialitetsföreningarnas representantskap 20/10: Göran Günther kommer
att representera föreningen vid mötet.
Strategidokumentet: Den uppdaterade versionen finns nu på hemsidan.
Inför chefmötet: De flesta av landets kliniker kommer att finnas
representerade på mötet. Göran gick igenom programpunkterna. Anita
håller i presentationen av Infektionsveckan och diskussionen kring hur vi
går vidare med den i framtiden.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Remiss från Läkarförbundet angående översyn av förbundets etiska regler.
Styrelsen har inga specifika infektionsmedicinska synpunkter.
Styrelsemötet i december: Styrelsen bjuder in 2 representanter vardera från
de tre mikrobiologiska föreningarna och från IFIS till mötet för att diskutera
hur vi går vidare med Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte. Vi
träffas under förmiddagen och avslutar med gemensam lunch.
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§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Manusstop för nummer 4 är den 4/11. Kristina Cardell gick igenom
innehållet. I numret kommer nästa års stipendier utlysas och ett första call
for abstracts till Infektionsveckan publiceras. Övrigt material innefattar en
artikel om årets Nobelpris i medicin och en fallpresentation från Falun.
Årets stipendiater presenterar sig och sin forskning. Årets kvalitetspris
presenteras.
Förfrågan från företag om vi kan referera från möten som arrangeras av
industrin. Styrelsen beslutar att vi i princip inte gör detta.
Mannusstop under nästa år blir preliminärt den 21/1, 7/4, 1/9 och 3/11.
Kallelsen till årsmötet kommer att gå ut i nummer 1.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren
Programgrupperna: Vårdprogrammet för endokardit skall uppdateras.
Vårdprogrammet för led och skelettinfektioner behöver ses över. Ulf
Ryding är sammankallande för gruppen. Göran Günther rapporterade från
arbetet i programgruppen för virala CNS-infektioner.
Styrelsen diskuterade hur vi skall rekrytera nya personer till
programgrupperna. Frågan tas upp på chefmötet.
Hemsidan: Agnar arbetar med att gå igenom hemsidan för att rensa bort
inaktuellt material.
Kvalitetsregistren: Kvalitetsregistren kommer att presenteras i större detalj
under chefmötet.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Karolina Prytz
Ämnet för Ungt Forum 2016 blir pneumonier. Karolina kontaktar
föreläsare.
SPUK: Helena Hetta blir ny ledamot i SPUK efter Marianne Jertborn.
Forum för ST läkare på hemsidan efterfrågas. På forumet skall man hitta
aktuella SK kurser, intyg och blanketter, mål och delmål för ST, ledarskap,
gamla ST skrivningar och ett diskussionsforum. Föreläsningar och andra
utbildningsmoduler skulle också kunna finnas på forumet. Karolina och
Agnar arbetar med frågan.
§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Ledamot till Sällskapets forskningsdelegation: Styrelsen inventerade namn
och Anita bereder frågan.
Infektionsveckan i Helsingborg: Programet är i stort sett klart och
majoriteten av föreläsarna är klara och har tackat ja. En del detaljplanering
återstår. Det har varit svårt att få fram sponsring till de planerade key note
lectures. Styrelsen tycker att det är viktigt att kunna bjuda in internationella
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talare inom relevanta infektionsområden även när det inte går att få fram
extern finansiering.
Styrelsen beslutade att föreningen står för kostnaden för key note lectures
om det inte går att få detta sponsrat av industrin.
Maria Josephsson informerade om värdklinikens planering så här långt och
presenterade det sociala programmet i anslutning till mötet. En preliminär
budget för mötet redovisades.
§ 11 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin Lindgren
Höstutbildningen 2016 kommer att ha tema antibiotikaresistens och
multiresistenta bakterier. Tänkbara föreläsare inventerades.
På chefmötet kommer Anna-Karin ta upp behovet av fler SPUR
inspektörer.
§ 12 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding
Ulf presenterade föreningens resultaträkning. Ekonomin är god.
Nya ordinarie medlemmar:
Viktor Berglund, ST läkare, Infektionskliniken, Sunderby Sjukhus, Luleå
Karin Hansen, ST läkare, Infektionskliniken, SUS, Malmö
Elina Norlen, leg läk, Östersunds Sjukhus, Östersund
Nya associerade medlemmar:
Sören Thybo, Rigshospitalet, Köpenhamn
§ 13 Firmatecknare för Infektionsläkarföreningen
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).
Beslutet gäller tillsvidare och paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Karolina Prytz

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

