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§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna-Karin Larsson.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 3/12-13 godkändes.

§ 5Ordförandes ärenden, Göran Günther
Styrelsen uppdateras om arbetet i referensgruppen för översyn av SmL.
Anders Blaxhult representerar föreningen och styrelsen är positiv till och
ställer sig bakom det arbete som skett så långt.
Uppdateringen av 10 punkts programmet är klar. Styrelsen ställer sig
bakom det omarbetade 10 punkts programmet och tackar alla som har
arbetat med detta. Föreningen har representerats av Anna-Karin Larsson
och Stephan Stenmark.
Svenska Läkaresällskapet kommer att genomföra en utredning om i vilken
grad kvalitetsregistren är knutna till sällskapets sektioner. Maria Werner
bevakar frågan.
En mer allmän diskussion kring kvalitetsregistren och hur det kan utvecklas
i framtiden fördes. Styrelsen diskuterade särskilt vikten av att ha ett
välfungerande hepatitregister med hög täckningsgrad nu när nya hepatit C
behandlingar introduceras, så att detta kan utvärderas. Göran och Johan
skall diskutera detta med ansvariga för hepatitregistret.
En förfrågan har inkommit från Sven Blomqvist och Föreningen Läkare för
miljön om SILF vill stå med som medarrangör för ett antal seminarier till
årets Riksstämma. Styrelsen beslutade att göra detta.
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Styrelsen har nominerat personer till Socialstyrelsens expert och
sakkunniggrupp för vaccinationer. Ordföranden informerar.
Styrelsen har kontaktats av infektionsläkare i Stockholm som uttryckt oro
för hur omorganisationen av akut- och infektionssjukvården på Karolinska
Universitetssjukhuset kommer att påverka infektionssjukvården i
Stockholm. Ordföranden informerade styrelsen om de synpunkter som förts
fram. Frågan om hur infektionssjukvård kan och bör organiseras är viktig
och styrelsen arbetar med att uppdatera det strategidokument som
föreningen tidigare tagit fram och frågan kommer att diskuteras vidare
under infektionsveckan i Gävle. Det är viktigt att infektionsspecialiteten i
Stockholm är med och påverkar hur vården skall bedrivas på Nya
Karolinska så att infektionsaspekter inte tappas bort. Samtidigt uppfattar
inte styrelsen att specialiteten är hotad i Stockholm och omstruktureringen
ses i nuläget som en organisatorisk fråga som måste hanteras lokalt.
§ 6Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Läkarförbundets fullmäktigemöte2014 hålls den 15-16 maj. Göran Günther
och Magnus Hedenstierna representerar föreningen.
Läkarförbundets representantskap för specialitetsföreningarna hålls den 18
mars och Magnus Hedenstierna kommer att representera föreningen.
Årets RAF stipendiat skall utses före Infektionsveckan och styrelsen
kommer att fatta beslut på ett extra telefonmöte den 2/4. Magnus skickar ut
påminnelse om nomineringar.
§ 7Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Gunnar Brink som har arbetat mycket med Infektionsläkaren har slutat på
Mediahuset och Eva-Lotta Emilsdotter kommer att ta över det arbetet.
Eftersom vi har skjutit på deadline för abstracts till Infektionsveckan och då
det var planerat att dessa skall publiceras i Infektionsläkaren behöver vi
skjuta på deadline för nr 2 till början av april. Styrelsen beslutade efter
dialog med Mediahuset att flytta deadline till den 4 april.
Förslag på material till kommande nummer diskuterades.
§ 8Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren
Programgrupperna: CNS gruppen har träffats och uppdatering av
programmet pågår.
Hemsidan: Länken till kreakalkylatorn har slutat fungera. Johan tittar på
detta.
Kvalitetsregistren: Diskuterades under ordförandens ärenden.
§ 9Frågor angående yngre läkare och SPUK Camilla Lorant
Rapport från Socialstyrelsens arbete med SK kurser. Det finns ett önskemål
om bredare kurser som vänder sig till flera specialiteter. SILF vill i första
hand värna de få kurser som vänder sig specifikt till infektionsläkare.
Vårens diagnostiska prov för ST läkare genomförs som vanligt.
Fallseminarier kommer att hållas den 1-2 september i Göteborg.
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Ungt forum anordnas på infektionsveckan i Gävle och då kommer även ett
studierektorsmöte att hållas.
Diskussion om vad som händer med Socialstyrelsens arbete med nya ST.
Vi förutser inga större förändringar för infektionsspecialiten men
informationen från Socialstyrelsen är begränsad. Camilla bevakar frågan.
§ 10 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Styrelsemöte för Göran Sterners resestipendiefond hölls. Annons för årets
stipendium gick ut i Infektionsläkaren nr 4 2013.
§11 Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond, firmatecknare för 2014
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, Johan Westin
Deadline för att skicka in abstracts till infektionsveckan och för
stipendieansökningar är framflyttat till den 1 april. Johan visar
abstracthanteraren på infekltion.net. Styrelse kommer att bedöma
inskickade abstract och ansökningar på ett extra telefonmöte den 2 april och
abstracten kommer sedan att publiceras i infektionsläkaren nr 2 2014.
Stipendiaterna kommer att presenteras under infektionsveckan.
Programmet för Infektionsveckan i Gävle gicks igenom och praktiska
frågor kring mötet diskuterades.
Remiss från Läkaresällskapet om betänkandet Starka Tillsammans som
tittar på förutsättningarna för kliniks forskning. Ordföranden besvarar
remissen.
§ 13Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin Larsson
Information om vårutbildningen i Torekov den 31/3-2/4. Temat är
Tropikmedicin och kursen har 33 anmälda deltagare.
Höstutbildningen är under planering och kommer att ha temat
opportunistiska infektioner. Föreläsare är bokade men plats är ännu inte
klart.
Fråga från programgruppen för CNS infektioner som vill anordna en
utbildning kring virala CNS infektioner. Styrelsen är positiv till detta och
stödjer gärna initiativet om det behövs.
Fråga från SLS referensgrupp för klinisk virologi om det finns möjligheter
att samarbeta kring vidareutbildningsfrågor. Styrelsen är positiv till detta
och Anna-Karin bevakar frågan.
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Som tema för nästa års vårutbildning föreslogs en konsultskola för
infektionsläkare. Styrelsen skall fundera vidare kring detta och Anna-Karin
arbetar med frågan.
§ 14Rapport från skattmästaren, Hans Norrgren
Föreningens ekonomi är fortsatt god och vi kommer att göra ett relativt
stort överskott. Diskussion kring detta där styrelsen är enig om att tillfälliga
överskott inte bör medföra någon förändring av föreningens budget eller
medlemsavgift.
Värdkliniken för Infektionsveckan i Östersund 2015 vill att
Infektionsläkarföreningen delar det ekonomiska huvudmannaskapet för
arrangemanget med värdkliniken. Hans Norrgren redogör för det avtal som
tagits fram för att reglera detta.
Styrelsen beslutade att Göran Günther och Hans Norrgren tillsammans
tecknar avtal med värdkliniken enligt bilagda avtal (bilaga 1).
§ 15 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2014
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

Styrelsens arbetsformer behöver utvärderas med tanke på det ändrade
verksamhetsåret och den nya Infektionsveckan. Frågan skall diskuteras på
styrelseinternatet i augusti.
Diskussion om hur man kan arbeta för en formaliserad och förenklad
dubbelspecialitetsutbildning för infektionssjukdomar och mikrobiologi.
Styrelsen tycker att detta vore bra och kommer att stödja en sådan
utveckling.
Vad händer med SPUR inspektionerna? Anna-Karin bevakar frågan.
Ett extra telefonmöte för bedömning av abstracts till infektionsveckan och
stipendieansökningar bokades till den 2/4 kl. 15:30.

§ 17 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Anna-Karin Larsson

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

