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PROTOKOLL
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Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

27-28 augusti 2001

Plats

Fjällbacka, Bohuslän

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 T. V.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående mötesprotokoll från den 26 mars och 16-17 maj samt
medlemsmötet den 17 maj granskades och fastställdes. Därefter lades
protokollen till handlingarna.

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
Som ny kontaktperson för ”Ronden”, Läkarförbundets kommersiella
hemsida, utsågs G. G.
Förfrågan har inkommit från Svensk internmedicinsk förening om länk till
dess hemsida. Länk bör gå till www.infektion.net. Varje chefsöverläkare
avgör om länkning till enskild klinik.
Protokoll från representantskapsmöte i Svenska läkaresällskapet den 10 maj
redovisades. Nästa möte blir 18 oktober.
§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren B. S.
Information gavs om fortbildningsdagar på Huddinge universitetsklinik 1516 november. Annonsi Infektionsläkaren 01-3. Program läggs ut på
föreningens hemsida.
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Inkomna remisser: Läkarförbundet har berett föreningen möjlighet att ge
synpunkter på betänkandet: ”Tillskapandet av ett familjemedicinskt
institut” (SOU 2001:49). Styrelsen beslutade att avstå.
Styrelsen har anmodats inkomma med synpunkter på ansökan från Svensk
förening för Andrologi om att antagas som sektion inom Svenska
Läkaresällskapet. Styrelsen beslutade att avstå.
Inlämnade abstract till riksstämman diskuterades och fördelades mellan 15
muntliga presentationer och 34 postrar varav 16 i ett urval presenteras i
postersession. Moderatorer utsågs. En av årets avhandlingar utsågs för
presentation.
§ 7 Rapport från skattmästaren H. B.
H. B. redogjorde för delårsbokslutet. Föreningens ekonomi är forsatt stabil
och i god balans.
Förhandlingen med förlaget angående SJID är avslutad. Ett förslag till avtal
löpande för tiden 2001-2003 förelades styrelsen, som beslutade att
godkänna och underteckna det förelagda avtalet. Avtalet presenteras för
medlemmarna på årsmötet 2001. Tidskriften kommer att distribueras till
samtliga medlemmar utom icke infektionsläkare och pensionärer inom
ramen för medlemsavgiften. Eventuell förlängning av avtalet tas upp på
årsmötet 2002. Omförhandling sker mars 2003.
Styrelsen beslutade, efter att skattmästaren konsulterat skatteexpertis, att de
medel som förvaltats i stiftelseform av Svenska Läkaresällskapet efter
ECCMID 2000 tillförs föreningsverksamheten genom att placeras på ett
program- och utbildningskonto.
Innehållet i årets tjänsteenkät diskuterades och fastställdes.
Beslutades att utse Ann-Sofi Duberg, Örebro, till ny SPUR-inspektör.
Som nya medlemmar i föreningen har antagits: Svante Hagberg (Falun),
Magdalena Lindvall (Sunderby), Afshin Shahnavaz (Borås), Helena
Ernlund (Falun), Jana Pola (Växjö), Carl-Johan Fraenkel
(Karlskrona).
§ 8 Rapport från utbildningsansvarig M. J.
Efterutbildningsdagarna i Italien den 18-21 april 2002 planerades. De t
vetenskapliga programmet diskuterades. Sammanlagt 13 timmars
undervisning ska fördelas mellan olika ämnen.
De preliminära ekonomiska ramarna lades fram enligt offert från Hansen &
Partners Konferensresor AB. Kostnadsläget redovisas under
chefsöverläkarmötet den 18-19 oktober. Frågan om fastställande av avgift
bordlägges till nästa möte.
Fortbildning i Inflammatoriska systemsjukdomar på Johannesbergs Slott
genomförs den 13-14 september.

3

§ 9 Rapport från yngreläkarrepresentanten S. B.
Inbjudan till Ungt forum den 27 november i anslutning till årets
Riksstämma presenterades. Ämnen för årets möte blir tuberkulos och
förenings/facklig information. Plats finns för 50 deltagare. Utöver blivande
infektionsspecialister kommer i år också blivande mikrobiologer att bjudas
in.
§ 10 Rapport från redaktören T. V.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 01-3 presenterades och går i press.
Beslutades att redaktören T. V. adjungeras till vårens styrelsemöten.
§ 11 Hemsidan
Styrelsen formulerade målsättningen med hemsidan www.infektion.net.
Tre ämnesområden planeras:
1. Klinikerna (kontaktperson ordförande). Länkar till alla eventuella
klinikhemsidor, annonsering om tjänster etc. Aktuellt om klinikerna.
2. Medicinsk information (kontaktperson vetenskaplig sekr.).
Programgrupper , väsentliga PM, fallbeskrivningar, länkar till andra
specialiteters hemsidor, användbara infektionssidor etc.
3. Föreningsangelägenheter (kontaktpersoner styrelsen). Styrelseprotokoll,
utbildningar, riksstämman, kongressreferat, tjänsteenkäten, länk till
Infektionsläkaren, stipendier etc.
www.infektion.net är adressen till föreningens enda hemsida.
Huvudansvarig i samarbete med styrelsen är Niklas Lönnbro. Vikten av
regelbunden uppdatering poängterades.
§ 12 Chefsöverläkarmötet
CHÖL mötet den 17-18 oktober 2001 planerades. De sammanställda svaren
på styrelsens upprop angående prioriteringar i vården kommer att
presenteras. Ett grupparbete på temat visioner för infektionsspecialiteten
planeras. ILPU och formen för den fortsatta professionella
utvecklingen/utbildningen (CPD) tas upp på mötet.
§ 13 ”Continous professional development (CPD)”
CPD presenteras delvis i skriften ”Bättre fortbildning i fyra steg –ett
handlingsprogram från Sveriges läkarförbund”. Programmet bör integreras
med nuvarande utbildningsstruktur inom infektionsspecialiteten. SPUK
handlägger fn ST-frågor, bl. a,. SK-kurser och utbildningsbok. En ökning
av behovet av fortbildningskurser och fr.a. SK-kurser kan förväntas.
Institutet ILPU kommer att kräva utveckling av utbildningsdelen med
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ackreditering av kurser som en av huvudpunkterna. Bildande av ett
utbildningsutskott i stab till styrelsen bör övervägas. Synpunkter från SPUK
skall inhämtas av S. B. Förslag till organisation tas fram under
verksamhetsåret. Frågan bordlades därmed till nästa styrelsemöte.
§ 14 Programgrupper
Under denna punkt gav Harriet Hogevik en delrapport från gruppen
”Infektiös endokardit”. Arbetet framskrider med god fart. Gruppen kommer
gemensamt att stå för de riktlinjer som dokumentet redovisar. Målgruppen
är svenska infektionsläkare. Dokumentet kommer att publiceras på
föreningens hemsida och i Infektionsläkaren som supplement.
Styrelsen fastställde två ämnen för det fortsatta arbetet i programgrupper:
”Bakteriella infektioner i centrala nervsystemet” ”Led- och
skelettinfektioner”. Upprop går ut i nr 01-3 av Infektionsläkaren.
Jon Birger Haug, norsk infektionsläkare från Fredriksstad, deltog under
denna punkt. Han kommer att förmedla kontakt mellan Norsk forening for
infeksjonsmedisin och Svenska Infektionsläkarföreningen. I Norge finns ca
60 infektionsläkare. Infektionsmedicinen är en grenspecialitet till allmän
internmedicin.
§ 15 Göran Sterners stipendiefond:
Fonden består av ca 100 000 kr i räntebärande papper och aktiekapital.
Resestipendier kommer att utdelas vart annat år.
§ 16 Matrikeln
Beslutades att underlaget till matrikeln behandlas av skattmästaren efter
avstämning med respektive kliniks schemaläggare/klinikstudieledare.
§ 17 Det akutmedicinska uppdraget
Remissen ”Det akutmedicinska uppdraget” från Svensk internmedicinsk
förening har tidigare besvarats av styrelsen, vilket redovisats i protokoll
från den 26 mars-01. Styrelsen beslutade att för närvarande inte fortsätta
diskussionen, som bl. a. innefattar jourfrågan.
§ 18 Styrelsens arbetsformer
Styrelsens fortsatta arbetsformer diskuterades.
§ 19 Övriga frågor
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Nästa styrelsemöte blir den 17-18 oktober 2001 i samband med Chöl-mötet
på Bergendal. Mötesdagar under våren 2002 fastställdes till den 14 januari,
18 mars och 22-23 maj i samband med föreningens vårmöte i Kalmar.
Styrelsens internat i Fjällbacka blir den 25-27 augusti 2002.
§ 20 Ordförande Å. Å. Avslutade mötet.
.

Göran Günther

Åke Åkesson

Tomas Vikerfors

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

