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§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes S. W.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 14 januari 2002 granskades
och fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
G. G. rapporterade från sammanträde med lokal- och
specialitetsföreningarnas representantskap den 14 februari. På mötet
föredrogs Sveriges läkarförbunds Visions- och måldokument.
Föreningen representerades av Å. Ö. och G. G. på ett möte kring
Medicinska specialiteter i Sverige. Svensk intermedicinsk förening (SIM)
var initiativtagare till mötet där regeringens utredare Gudmar Lundqvist
föredrog Socialstyrelsens översyn av specialiseringstjänstgöringen. Även
om det inte ingår i uppdraget från regeringen att se över/minska antalet
specialiteter kommer Socialstyrelsen ändå att låta frågan ingå i utredningen.
SIM ämnar verka för en ”gemensam stam” för de invärtesmedicinska
specialiteterna med innebörden att innan subspecialisering förvärvas
specialistkompetens i allmän internmedicin. I botten finns behovet att lösa
problemen med den akuta oplanerade vården. Mötet var direkt avvisande
till inrättandet av en akutmedicinsk specialitet. Som representanter för
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Svenska Infektionsläkarföreningen markerade Å. Ö. och G. G. att
specialiteten väl försvarar sin plats som egen specialitet. Ett nytt möte
planeras den 9 september 2002. Se www.infektion.net för föreningens
fullständiga remissvar.
§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren R. A.
Besvarade remisser: Förslag till nya blanketter för dödsbevis och
dödsorsaksintyg; besvarad av R. A.
Remiss från Svenska läkaresällskapet med begäran om yttrande över
inrättande av två nya sektioner: ”Svenskt sårläkningssällskap” respektive
”Andrologi”. Styrelsen beslutade att ej besvara remissen.
Programmet på årets Riksstämma diskuterades. Hans Wigzell håller Justus
Ström föreläsning över ”Immunsystemets janusansikte vid infektioner”.
Föreningen har lämnat förslag till fyra symposier varav två minisymposier:
”Akuta CNS-infektioner –är det bara agens som ska behandlas?” moderator
Jan Sjölin, ”Resor, risker och råd” moderator Lars Rombo, ”Från bot till sot
–nya behandlingsstrategier vid hepatit C moderator Ingrid Uhno och
”Infektioner hos reservdelsmänniskan” moderator Lena Öhman.
Ur Göran Sterners resestipendiefond tilldelas leg. sjukskötare Jan
Bellbrand 7 500 kr för studier av tuberkulos i Etiopien för att utveckla
omhändertagandet av invandrade patienter i Sverige medicinskt och med
hänsyn tagen till kulturell bakgrund.
Aventis-Pharmastipendiet: Tilldelas Vanda Friman 14 000 kr för
auskultation i Birmingham avseende infektioner vid organtransplantation,
Per Åke Jarnheimer 20 000 kr för studier av omhändertagande vid
multiresistent tuberkulos i Denver, Colorado och Veronica Svedhem 6 000
kr för studier av mutationer hos HIV vid antiviral behandling.
Pharmacia stipendiet: Tilldelas med 18 750 kr vardera Johan Westin för
studier av fibrosutveckling i levern vid hepatit C, Maria Björkqvist för
studier av granulocytfunktion hos nyfödda vid sepsis orsakad av
koagulasnegativa stafylokocker, Marlene Wullt för studier av clostridium
difficile-associerad diarré och Richard Dwyer för studier av diagnostik,
patogenetiska faktorer och terapi vid pneumokockpneumoni.
Föreningen beslutade att godkänna att Harriet Hogevik får använda resultat
baserade på endokarditregistret för en posterpresentation i smittskyddets
monter på narkotikakongress för polisen.
§ 7 Diplomkurs i tropikmedicin
Kursen är accepterad av Karolinska Institutet som
doktorand/forskarutbildning, inklusive magisterexamen. Styrelsen
beslutade att stödja kursen som arrangeras av Infektionsklinikerna vid
Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset. Kursavgift tas ut av klinikerna
som sänder deltagare
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§ 8 Rapport från utbildningsansvarig M. J.
Fortbildning i Italien samlar 67 deltagare varav 58 inf läk och 2 deltagare
från industrin. Fortbildning 10-11 oktober angående Infektioner hos
transplanterade patienter i Steningevik presenterades. Finansieringen
diskuterades. En inbjudan till seminarium från Pia Forsberg den 15 maj
angående kliniskt mentorskap presenterades. M. J. och G. O. är
kontaktpersoner med Pia Forsberg som sitter i Svenska läkaresällskapets
nämnd och utbildningsdelegation.
§ 9 Rapport från skattmästaren H. B.
H. B. redogjorde för det ekonomiska resultatet under första kvartalet.
Föreningens del av överskottet från ECCMID i Stockholm har utbetalats
och disponeras inom ramen för program- och utbildningskontot enligt
årsmötesbeslut 2001. Till Göran Sterners resestipendiefond har ytterligare
en gåva har tillförts av donatorn. Balansräkning och avkastning
redovisades.
Som nya medlemmar i föreningen har antagits:
Hossein Abednazari (Motala), Johanna Brännström (Stockholm),
Kristina Rönnbäck (Stockholm), Malin Ackefors (Eskilstuna), Anita
Hällgren (Linköping), Helena Hellqvist (Stockholm), Johan Fält
(Kristianstad), Anja Rosdahl (Örebro), Charlotta Svensson (Örebro),
Björn Johansson (Halmstad).
Som associerad medlem i föreningen har antagits: Katarina Niward
(Linköping).
§ 10

Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningens konton
är var för sig föreningens kassör Hans Beckman samt föreningens
ordförande Åke Örtqvist. Denna teckningsrätt gäller för föreningens
samtliga konton: Föreningens postgiro, tre konton i Salus Bank AB samt
Göran Sterners resestipendiefond med konton i Nordea, Stadshypotek bank
och VP-konto. Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 11 Rapport från representanten för yngre läkare S. B.
SPUK-möte 14 mars i Göteborg föredrogs med prioriteringsordning för
SK-kurser i kommande katalog. Med nuvarande utbildningsvolym ges för
få SK-kurser. Utrymme finns för ytterligare kurser under HT 2002. En
breddning av antalet kursgivare önskvärt. En kurs i akutmedicin inom
infektionssjukvård kommer att anordnas i föreningens regi på Malmö
Allmänna Sjukhus och en i antimikrobiell terapi på Uppsala Akademiska
Sjukhus. Finansieringen sker fullt ut via respektive
sjukvårdshuvudman/klinik som sänder deltagare. En intresseförfrågan till
chölar och ställföreträdare går ut via Å. Ö. och sammankallande i SPUK
angående intresse att anordna kurser framgent och deltagande i ett framtida
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utbildningsutskott, som på sikt ska ersätta SPUK och fördjupa
utbildningsverksamheten i samarbete med IPULS.
S. B. föredrog ST-enkäten där det framkommer att nästan ingen ST-läkare
får kursplats inom 1-2 år efter påbörjad utbildning. Kurserna riskerar
därmed att komma fel i tiden för utbildningsplanen.
§ 12 Tidningen Infektionsläkaren
Ett möte den 8 mars på Läkaresällskapet mellan delredaktörerna angående
tidningens utformning redovisades av S. W. Innehållet i Infektionsläkaren
nr 2-02 föredrogs. Tidningen får omfatta max 32 sidor varav 12
annonssidor.
§ 13 www.infektion.net
Beslutades att adjungera Niklas Lönnbro till styrelsemötet i Kalmar 21 maj.
§ 14 Programgrupper
Ett upptaktsmöte med grupperna Bakteriella CNS-infektioner och Ledoch skelettinfektioner där sammankallande utses planeras på Svenska
Läkaresällskapet. Till gruppen led- och skelettinfektioner tillkommer Bo
Söderquist, Örebro.
§ 15 Övriga frågor
Till nytt språkombud utsågs Sven Montelius, Eskilstuna
Vårmötet 2003 går av stapeln i Eskilstuna och 2004 står Skövde som
arrangör.
§ 16

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.

Göran Günther

Åke Örtqvist

Suzanne Wendahl

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

