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Närvarande

Åke Åkesson
Jill Söderberg-Svanström
Bo Svenungsson
Hans Beckman
Marianne Jertborn
Tomas Vikerfors
Susanna Bérczy
Göran Günther

§1

Ordförande Å. Å. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes J. S-S.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående mötesprotokoll granskades och fastställdes. Därefter lades
protokollet till handlingarna.

§5

Föreningens arbete med programgrupper diskuterades. Uppropet ang. första
programgruppen ”endokardit” resulterade i att nio medlemmar från fem
lärosäten anmälde sig. Följande ingår i arbetsgruppen: Eva Aufwerber,
Bertil Christensson, Göran Friman, Bengt Gårdlund, Harriet Hogevik, Inger
Julander, Lars Olaisson, Christina Olesund, Anders Thalme, samt 1-2
representanter för styrelsen. En svensk version av instruktioner för
författande av "guidelines", efter förebild från IDSA (USA) förberedes.
Gruppen kommer att samlas tillsammans med G. G för att formulera
visionen och precisera riktlinjer för arbetet. Basen är ”evidence based
medicine”, men även vad som återstår att bevisa. Stor frihet att bestämma
arbetsformen ges gruppen. Det ekonomiska utrymmet specificeras.

§ 6 Rapport från Facklige sekreteraren G. G.
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Inkomna remisser: Läkarförbundet har berett föreningen möjlighet att ge
synpunkter på utredningen: Vägvalet. Den narkotikapolitiska utmaningen
(SOU 2000:126). Föreningen avstod efter bedömning av remissen från
Bengt Ljungberg.
En förfrågan om synpunkter på ”State of the art dokument” angående
skolhälsovårdens generella insatser” har inkommit. Besvarades med
hänvisning till Socialstyrelsen, SMI och Smittskyddsläkarföreningen.
Ronden, läkarförbundets kommersiella hemsida diskuterades. Som ett
inslag i Ronden planeras en encyklopedi med material producerat av
sektionerna. Styrelsen beslutade att avstå under hänvisning till det
pågående arbetet med programgrupper.
§ 7 Rapport från Vetenskaplige sekreteraren B. S.
Besvarade remisser: Föreningen tackar följande medlemmar för utmärkta
remissvar; ”Socialstyrelsens redovisning av uppdrag angående vissa
smittskyddsfrågor” besvarad av Erik Bäck, ”Nationell handlingsplan mot
antibiotikaresistens” (Socialdepartementet, S2000/3321/FH) bevarad av
Mårten Prag. ”Det akutmedicinska uppdraget” från svensk internmedicinsk
förening bevarades av B. S. på styrelsens vägnar.
Programmet för årets Riksstämma i Stockholm diskuterades och
fastställdes. Två minisymposier anmälda: ett angående HIV och ett om
IVA-infektioner. Justus Ström-föreläsning av Örjan Strannegård ”Från
polio till AIDS -40 år med klinisk virologi”.
§ 8 Aventis Pharma- och Pharmacia-stipendier
Pharmacia-stipendiet tilldelas doktorerna: Anders Johansson
(Molekylärbiologisk metodik för diagnostik och typning av Francisella
tularensis), Elisabeth Lönnermark (Proantibiotika för behandling av
infektiösa och inflammatoriska tillstånd i tarmen), Per Sangfelt (Behandling
av kronisk hepatit B virus infektion) och Anders Thalme (Studier av
intracellulär överlevnad av Stafylococcus aureus vid infektiös endokardit).
Aventis Pharma-stipendiet delas mellan Björn Olsen (75%) för studieresa
till Australien med syfte att utveckla ett tvärvetenskapligt zonos-centrum
och Marika Karlsson (25%) för auskultation/praktik vid Universitet i
Cleveland, Ohio.
§ 9 Rapport från utbildningsansvariga M. J.
Fortbildning i inflammatoriska systemsjukdomar på Johannesbergs slott
genomförs 13-14 september. Inbjudan till fortbildningen publiceras i
Infektionsläkaren nr. 2-01. Som tidigare erbjuds industrin möjlighet att
köpa kursplatser. Sven-Åke Hedströms kurs för Infektionsläkare och
ortopeder kan i sin nuvarande industrisponsrade form ej införlivas med
föreningens kursutbud. Å. Å. fortsätter diskussionen med kursansvariga.
§ 10 Rapport från skattmästaren H. B.
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Föreningens ekonomi är i god balans. Mats Erntell slutför förhandlingen
med förlaget angående SJID.
Nyman & Schultz i Halmstad bokar resor för föreningens räkning.
Nya punkter i tjänsteenkäten är kvalitet, betald tid per år för egen
utveckling.
Styrelsen beslutade att utse Eva Wallmark till ny SPUR-inspektör.
Som nya medlemmar i föreningen har antagits:
Olof Blivik, Karlskrona, Inga-Lill Gustavson Moringlane, Bromma,
Eva Lindqvist, Karlskrona, Anna Ljunghill, Uppsala, Åsa Lundgren,
Kristianstad, Elisabet Lönnermark, Göteborg, Hanna Nilsdotter,
Göteborg, Jenny Nilsson, Huddinge, Maria Norrby, Huddinge, Johan
Nöjd, Umeå, Helena Stjärnholm, Luleå, Jonas Sundén-Cullberg,
Huddinge, Åse Östholm Balkhed, Linköping.
§ 11 Rapport från Yngre läkarrepresentanten S. B.
S. B. redogjorde för arbetet med utveckling av kontaktformerna för att nå
de yngre läkarna. Ungt forum vid årets Riksstämma diskuterades. Blivande
Infektionsspecialister och mikrobiologer bjuds in.
§ 12 Rapport från redaktören T. V.
Inflödet av material är stort till tidningen Infektionsläkaren. Innehållet i nr.
2-01 av tidningen presenterades. Föreningens hemsida diskuterades. En
grupp som utformar och utvecklar sidan tillsätts. Å. Å. Ingår tillsammans
med Bert-Ove Larsson och Niklas Lönnbro. Ytterligare en deltagare ska
utses.
§ 13 Övriga frågor
Efter permutation kommer Stiftelsen Göran Sterners Resestipendiefond att
överlämnas till Infektionsläkarföreningen. Den nuvarande styrelsen
kvarsitter till den 15:e maj 2001. Fonden kommer att överlämnas vid
Vårmötet i Stockholm, då föreningen också får möjlighet att uttrycka sin
tacksamhet till Göran Sterner för gåvan.
J. S-S redogjorde för en god respons på föreningens upprop i form av brev
till landets CHÖLAR.
Programmet vid Styrelsens internat diskuterades.
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§ 14 Ordförande Å. Å. Avslutade mötet.

.
Göran Günther

Åke Åkesson

Jill Söderberg-Svanström

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

