PROTOKOLL
2001-08-03

Protokoll fört vid ordinarie medlemsmöte för Svenska Infektionsläkarföreningen torsdagen
den 17 maj 2001, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

§1

Mötet öppnades av ordförande Åke Åkesson.

§2

Till mötesordförande valdes sittande Åke Åkesson.

§3

Till mötessekreterare valdes Göran Günther. Till protokolljusterare utsågs
Åke Örtqvist och Aril Frydén.

§4

Efter godkännande av kallelseförfarandet fastställdes dagordningen.

§5

Utbildningsansvariga Marianne Jertborn informerade om föreningens
utbildningsaktiviteter. Mycket uppskattad var fortbildningen i
infektionssjukdomar som i år var förlagd till Italien. Som invärtesmedicinsk
fortbildning ges en kurs i Inflammatoriska systemsjukdomar den 13-14
september på Johannesbergs slott. Övriga utbildningstillfällen utgörs av
föreningens vårmöte samt fortbildningsdagarna under oktober-november på
universitetsklinik. Ungt Forum i anslutning till Riksstämman hålls den 27
november. För programmet ansvarar Susanna Bérczy. Bo Svenungsson
informerade om ST-internat med fallbeskrivningar den 8-9 oktober i Örebro
med plats för 15-20 deltagare.
Abstract till årets Riksstämma den 28-30 november i Stockholm hanteras
elektroniskt (deadline 17 augusti). Årets Justus Ström-föreläsning hålls av
professor Örjan Strannegård över ämnet ”Från polio till AIDS -40 år inom
klinisk virologi”. Två minisymposier hålls: ”Modern HIV behandling” med
Magnus Gisslén som moderator och ”Virus och cancer” som modereras av
Anders Sönnerborg. Dessutom är ett symposium om ”Feber på intensiven”
med Bengt Gårdlund som moderator inplanerat.
Göran Günther informerade om det planerade Institutet för Läkares
Professionella Utveckling (ILPU). Projektet presenterades för sektionerna
den 3 april på Svenska Läkaresällskapet. Institutet ägs gemensamt av tre
intressenter, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och
Landstingsförbundet. Planerad start för institutet är hösten 2001. Institutets
syfte utgår från användarens behov, vilket syftar till att minska beroendet av
läkemedelsindustrin för utbildning. Andra funktioner är kvalitetsgranskning
av SK-kurser, samt information. ILPU övertar ansvaret för SK-kurserna

från Socialstyrelsen i januari 2003. Tilldelning av medel för kurserna blir
oförändrat. Institutet skall även bedöma och ackreditera kurser som ges av
industrin som en kvalitetsgaranti för arbetsgivaren.
Styrelsen kommer att bestå av ägarna, Landstingsförbundet, Läkarförbundet
och Svenska Läkaresällskapet, som har två platser vardera samt en
suppleant. Två råd inrättas, ett vetenskapligt- pedagogiskt råd där
sektionerna är representerade, och ett intresseråd bestående av fakulteterna,
SBU, läkemedelskommittéer, läkemedelsindustrin och apoteket. ILPU
finansieras med 3 miljoner kr årligen från var och en av de tre ägarna under
tre år. Så småningom kommer avgifter att tas ut.
Infektionsläkarföreningens hemsida, med adress www.infektion.net, förses
med ny organisation. En grupp tillskapas och nya klinikombud tillsätts.
Som ”webmasters” kommer Niklas Lönnbro och Bert-Ove Larsson att
fungera i samarbete med ordförande Åke Åkesson, facklige sekr. Göran
Günther och vetenskaplige sekr. Bo Svenungsson.
§ 6 Programgrupper

Infektionsläkarföreningens satsning på programgrupper har initierats.
Första ämnet är endokardit. I samarbete med Socialstyrelsen kommer även
en expertgrupp i infektionssjukdomar att utses.

§ 7 Övriga frågor

a) Inger Julander informerade om en nationell panel för multiresistent tbc.
Bakgrunden är de patienter med multiresistent tbc som nu finns i Sverige.
Panelen består av Gunnar Boman (ordförande), Berith Blom-Bulow, Bengt
Normann, Victoria Romanus, Inger Julander, Lars-Olof Larsson, Sven
Hoffner, Björn Petrini och Ulrika Ransjö. Arbetsformen är rådgivning med
skriftliga frågor och svar. Frågor sänds till Gunnar Boman, lungkliniken,
UAS. En mall kommer att utarbetas.
b) Jean-Henrik Braconier tog upp frågan om tillsättning av professuren vid
institutionen för infektionssjukdomar i Lund. Fakulteten vill återbesätta
tjänsten. Dock finns en risk att professuren tillsätts med en icke
infektionsläkare. I den efterföljande diskussionen yttrade sig Göran Sterner,
Mats Kalin och Göran Friman. Mötet betonade vikten av att en professur i
infektionssjukdomar innehas av en specialistkompetent infektionsläkare.
c) Göran Friman annonserade 5:e Nordisk-Baltiska konferensen i S:t
Petersburg den 22-25 maj 2002 på temat diagnostik. Göran Friman har
också fått ett uppdrag att i Kaliningrad anordna en infektionskonferens om
TBC i samarbete med ambassaden i Moskva. Syftet är att WHO:s strategi
skall föras ut.
d) Skattmästare Hans Beckman informerade om CHÖL-mötet den 18-19
oktober. Rum är förbeställt för två deltagare per klinik och kommer att
faktureras.
e) Göran Sterners stipendiefond har undergått permutation och erhållit nya
stadgar. All personal på infektionskliniker kan söka från fonden efter en
anställningsperiod om minst 3 år. Efter att Göran Sterner kompletterat

fonden med egen donation och överlämnat densamma till styrelsens
förvaltning uppgår kapitalet till 100 000 kr.
§8

Ordförande avslutade mötet.

Göran Günther
Facklig sekreterare

Åke Åkesson
Ordförande

Åke Örtqvist
Protokolljusterare

Aril Frydén
Protokolljusterare

