PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2014-06-03 17.00-19.00

Plats

Clarion Hotel Winn, Gävle

Närvarande

Göran Günther ordf.
Kristina Cardell
Magnus Hedenstierna
Anna-Karin Larsson
Camilla Lorant
Hans Norrgren
Maria Werner
Johan Westin (adjungerad)

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Camilla Lorant.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 6/3-14 godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Dagens årsmöte var lyckat och uppslutningen var mycket bättre än tidigare
med ungefär 70 deltagare utöver styrelsen. Medlemmarna deltog aktivt i
mötet och förde fram åsikter och förslag kring föreningens fortsatta
verksamhet.
Ett önskemål om att föreningen organiserar resor för medlemmarna till
vetenskapliga konferenser när industrins möjlighet att göra etta försvinner
fördes återigen fram. Styrelsen är positiv till detta och det förs redan en
dialog med Mediahuset som kan tänka sig att ta på sig detta. Styrelsen
beslutar att bjuda in Mediahuset till styrelseinternatet i augusti för att
diskutera detta.
En förfrågan har inkommit från Inger Andersson von Rosen på
Socialstyrelsen om hur den framtida försörjningen av infektionsläkare ser
ut. Aktuella siffror saknas och behöver uppdateras förslagsvis till
chefsmötet i höst. Frågan tas med till styrelseinternatet i augusti.
Jan Sjölin har som representant för referensgrupperna kontaktat
ordföranden då det finns en oro för vad som händer med referensgrupperna
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när SMI:s verksamhet flyttat till Folkhälsomyndigheten. Referensgrupperna
har tidigare haft SMI som huvudman och Folkhälsomyndigheten är inte
intresserade av att ta över huvudmannaskapet. Styrelsen beslutar att ge Jan
Sjölin mandat att föra en diskussion om nytt huvudmannaskap med till
exempel Läkarsällskapet.
Folkhälsomyndigheten önskar nomineringar till en ny referensgrupp för
antibiotikafrågor. Förfrågan vidarebefordras till RAF.
Det fortsatta arbetet med framtidsdokumentet diskuterades. Styrelsen
kommer att ta med sig de åsikter som kommer fram under Infektionsveckan
och sedan arbeta vidare med att ta fram ett nytt dokument under
styrelseinternatet.
Ny förtroendeläkare till Läkarförbundet är fortfarande inte löst.
Ordföranden fortsätter att arbeta med detta.
Ordföranden informerar om att det uppdaterade 10 punktsprogrammet och
ett brev har skickats ut till samtliga landstingsdirektörer och till
infektionsklinikernas verksamhetschefer.

§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Inga inkomna remisser och inga frågor i övrigt.
§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Manusstop för nummer 3 av Infektionsläkaren är den 4 september och
numret kommer ut i början av oktober. En rapport från kvalitetsregistern
kommer att publiceras som ett supplement. Det finns gott om material med
bland annat en rapport från Infektionsveckan och presentationer från årets
stipendiater. Otto Cars, Johan Lindberg mfl kommer att bidra med material.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren, Maria Werner
Programgrupperna: En reviderad version av vårdprogrammet för sepsis
blev klar i december.
Hemsidan: Öppna jämförelser från kvalitetsregistren kommer att läggas ut
på hemsidan och blir därmed tillhängliga för allmänheten.
Kvalitetsregistren: Ulf Ryding är nu sammankallande för led och
protesinfektionsregistren.
Styrgruppen för InfCare HIV och Hepatit har träffats och registren kommer
nu att samordnas. Huvudansvarig för registren blir Veronica Svedhem.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK Camilla Lorant
Anbudstiden för SK kurser för nästa går ut nästa vecka. De som tidigare har
arrangerat kurser har uppmuntratas att söka men ansökningsförfarandet
uppfattas som komplicerat. Mycket är oklart om hur allt skall fungera.
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Studierektorerna har träffats under Infektionsveckan.
Årets ST tenta har genomförts
Malin Vading kommer att ersätta Jonas Ahl som sammankallande för
SPUK. Ytterligare ett namn behövs till SPUK som ersättare för Jonas.
§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Johan Westin
Infektionsveckan har blivit mycket lyckad med högt deltagande och
uppskattade föreläsningar och seminarier. Johan redogjorde för sina
erfarenheter av att organisera Infektionsveckan och styrelsen vill inför nästa
år involvera värdkliniken från ett tidigt stadium. De programpunkter som
varit kommer att upprepas på nästa möte och styrelsen skall ta fram en mall
och ett regelverk för hur Infektionsveckan skall planeras. Värdkliniken
kommer att bjudas in till Styrelseinternatet i augusti för gemensamt arbete
med detta. Anna-Karin utformaren en enkät för att utvärdera årets
Infektionsvecka.
§ 11 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin Larsson
Höstutbildningen om opportunistiska infektioner kan sökas till och med
den 13 juni och är ännu inte fulltecknad.
Vårutbildningen kommer att ha tema ”konsultskola” med ämnen som
kateterrelaterade infektioner, infektioner på IVA, barninfektioner mm.
Förslag på ämnen och föreläsare diskuterades.
§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Camilla Lorant

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

