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Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

14 januari 2002

Plats

Svenska Läkaresällskapet

Närvarande

Åke Örtqvist
Marianne Jertborn
Rune Andersson
Göran Günther
Hans Beckman
Susanna Bérczy
Gisela Otto
Suzanne Wendahl
Åke Åkesson
Jill Söderberg-Svanström
Bo Svenungsson

§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes M. J.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 18 oktober 2001 samt årsmötet
den 28 november 2001 granskades och fastställdes. Därefter lades
protokollen till handlingarna.

§5

Överlämning från de avgående ledamöterna Å. Å., B. S. och J. S-S. till de
tillträdande Å. Ö., R. A., G. O. och S. W.

§ 6 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
Remissen ”Socialstyrelsens översyn av de medicinska specialiteterna” har
besvarats av Åke Örtqvist och Göran Günther.
Inkomna remisser: ”Läkarförbundets revidering av de läkaretiska reglerna”;
beslutades att styrelsen utarbetar ett remisssvar.
Svensk Internmedicinsk Förening har bjudit in till möte med samtliga
internmedicinska specialiteter den 13 mars 2002 på Arlanda angående
Socialstyrelsens översyn av de medicinska specialiteterna. G. G. och Å. Ö.
representerar föreningen på mötet.
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Årets chefsöverläkarmöte hålls åter på Bergendal kurs & konferens den 1618 oktober.
Läkarförbundets representantskapsmöten under 2002 hålls den 14 februari,
16 maj och 10 oktober. Föreningen representeras av Å. Ö med G. G. som
suppleant.
§ 7 Rapport från vetenskaplige sekreteraren B. S. (avgående) och R. A. (tillträdande)
Programmet för Riksstämman 2002 diskuterades. Årets tema är
”Akutsjukvård och akut omhändertagande”. Följande förslag till symposier
lämnades: ”Akuta infektioner i CNS” och ”Akuta infektioner hos den
åldrade patienten”. Förslag på minisymposier (sektionsymposier)
presenterades: ”Protes/graft infektioner” alternativt ”Behandling av hepatit
C”. Förslag till årets Justus Ström föreläsare diskuterades.
§ 8 Diplomkurs i tropikmedicin
Å. Ö. föredrog finansieringsproblemen för den Tropikmedicinska
diplomkursen. Socialstyrelsen har dragit in sitt finansiella stöd. Styrelsen
har att hantera medlemmarnas bifall till stöd enligt årsmötesbeslut.
Föreningen kan ej gå in med egna medel. Styrelsen beslutade att ett
utbildningsmaterial erbjudes klinikerna mot en avgift. Alternativet är full
debitering av deltagarna.
§ 9 Aventis-stipendiet & Pharmacia-stipendiet
Sista dag för ansökan är 15 mars 2002. R.A tillskriver chefsöverläkarna.
Stipendierna annonseras i tidningen Infektionsläkaren nr 1-02.
§ 10 Rapport från utbildningsansvarig M. J.
Innehållet för fortbildningsdagarna i Italien den 18-21 april 2002 föredrogs
och fastställdes.
Den ekonomiska redovisningen visar ett prognosticerat underskott på cirka
56 000 kr beroende på för få sålda utbildningsplatser till
läkemedelsindustrin. Styrelsen beslutade att höja priset med ytterligare
1000 kr per deltagare. M. J. tillskriver chefsöverläkarna. Totalt deltar 67
personer varav 6 föreläsare, 1 kursledare och 2 industrirepresentanter.
Styrelsen beslutade att ämnet för höstens fortbildning blir ”Infektioner hos
organ- och stamcellstransplanterade patienter”. Fortbildningen genomförs
den 10-11 oktober 2002 på Steningevik. Programmet diskuterades.
§ 11 Rapport från skattmästaren H. B.
H. B. redogjorde för årets prognos inklusive delårsbokslut. Föreningens
ekonomi är forsatt stabil.
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Styrelsen beslutade att budget för kommande programgrupper fastställes
efter inlämnat kostnadsförslag.
Styrelsen beslutade, efter att skattmästaren konsulterat skatteexpertis, att de
medel som förvaltats i stiftelseform av Svenska Läkaresällskapet efter
ECCMID 2000 tillförs föreningsverksamheten. Dessa medel placeras på ett
program- och utbildningskonto i enlighet med årsmötesbeslut.
Som nya medlemmar i föreningen har antagits: Sofia Andersson, Västerås,
Britta Elvstam, Kalmar, Jesper Ericsson, Västerås, Åsa Helgesson,
Örebro, Anna Holmberg, Lund, Martin Kornhall, Kalmar, Eva
Lindgren, Skövde, Annika Osterman, Umeå, Lisa Sartz, Lund, Anna
Stjärne-Aspelund, Lund, Anna Werner, Kristianstad.
Övergått till att vara associerad medlem: Raoul Hagströmer, Bromma
§ 12 Göran Sterners resestipendiefond
Genom en ny generös donation från Göran Sterner kan 100 000 kr tillföras
fonden. Styrelsen beslutade att tacksamt acceptera donationen.
Enligt stadgarna skall styrelsen utgöras av Infektionsläkarföreningens
styrelse alternativt lägst tre styrelsemedlemmar med ordföranden och
kassaförvaltare som självskrivna medlemmar. Styrelsen konstituerade
fonden och beslutade att fondens styrelse utgörs av föreningens sittande
styrelse. Efter ansökan utdelas vartannat år 9 /10-delar av avkastningen.
Annons införs i Infektionsläkaren nr. 1-02. Sista ansökningsdag är 1 mars
2002.
§ 13 Rapport från representanten för yngre läkare S. B.
Erfarenheter från ”Ungt forum” i anslutning till Riksstämman -01 föredrogs
av S. B. God kurskritik redovisades genom enkät. Samtidigt meddelades att
styrelsen för klinisk mikrobiologi godkänner att deras medlemmar debiteras
kursavgift för ”Ungt Forum”. Styrelsen diskuterade om ”Ungt forum” även
fortsättningsvis ska hållas i anslutning till Riksstämman eller ges en
fristående kurstid. En enkät skall utsändas till samtliga ST- läkare för att
inventera behovet av SK-kurser samt med förfrågan om placeringen av
”Ungt forum”.
Styrelsen beslutade att vara representerad vid AT-stämman i mars 2002.
SPUK har ny sammansättning och sammanträder den 14 februari. Bildandet
av ett utbildningsutskott diskuterades där SPUK kan ingå som en del.
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.
§ 14 Styrelsens kontaktperson för tidningen Infektionsläkaren.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 1-02 presenterades av G.G. Beslutades att
utse Susanne Wendahl till styrelsens kontaktperson (redaktör) med
producenten Mediahuset. Avgående redaktören Tomas Vikerfors
adjungeras till vårens styrelsemöten.
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§ 15 www.infektion.net
Hemsidan är väletablerad med ökat antal träffar. ”Webmaster” Niklas
Lönnbro adjungeras till styrelsemötet under vårmötet i Kalmar.
§ 16 HivBivus
Skapandet av ett nationellt kvalitetsregister avseende biverkningar av HIVmedicinering diskuterades. Registret som skulle ägas av föreningen baseras
på HivBivus-projektet som initierats av Karolinska sjukhuset. Vissa
juridiska problem rörande registerhållningen återstår dock att lösa. Frågan
bordlades i avvaktan på besked i det juridiska spörsmålet.
§ 17 Programgrupper
Styrelsen beslutade att utse Harriet Hogevik till föreningens representant i
arbetsgruppen angående ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukdomar” för
ämnet endokardit och endokarditprofylax. Gruppen arbetar enligt uppdrag
från Socialstyrelsen.
Föreningens två nya Programgrupper med deltagare presenterades:
Bakteriella CNS-infektioner: Elisabeth Aurelius (Stockholm), Henrik
Eliasson (Örebro), Mats Eriksson (Umeå), Jan Fohlman (Uppsala), Carl
Granert, (Huddinge), Niclas Lönnbro (Kalmar), Magnus Roberg
(Linköping) och Jan Sjölin (Uppsala).
Led- och skelettinfektioner: Marie Beronius (Göteborg), Bertil
Christensson (Lund), Sven-Åke Hedström (Halmstad), Lars Johansson
(Stockholm), Christina Jorup (Stockholm),Ulf Ryding (Östersund), Cecilia
Rydén (Uppsala) och Börje Åkerlund (Stockholm).
Ett upptaktsmöte med grupperna, där sammankallande utses, planeras på
Svenska Läkaresällskapet. Sammankallande rapporterar fortlöpande till
styrelsen samt vid chefsöverläkarmöte och årsmöte.
§ 18 Styrelsen

Styrelsens arbetsformer diskuterades. Fjällbackainternatet flyttas till den 13 september

§ 19 Övriga frågor
1) Fortbildning på universitetsklinik planeras den 24-25 oktober 2002 i
Umeå
2) Styrelsen beslutade att utse Gisela Otto till suppleant i UEMS
3) Vårmötet 2003 diskuterades. Frågan bordlades i avvaktan på inventering
av intresserade kliniker.
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§ 20

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.

Göran Günther

Åke Örtqvist

Marianne Jertborn

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

