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§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes R. A.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 21-22 maj 2002 granskades
och fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
Inkomna remisser: Från Läkarförbundet ”Stöd till de AT- och ST-läkare
som riskerar att ej få sin tjänstgöring godkänd”. Styrelsen beslutade att ej
besvara remissen. Från Läkarförbundet: ”Förebyggande patientsäkerhet –
Förslag till ny hanteringsordning av patientkritik/anmälningar och
avvikelserapporter”. Styrelsen ställde sig positiv till remissen och beslutade
att GG och ÅÖ skulle besvara denna.
Föreningen har fått en förfrågan från Läkarförbundets Chefsförening
angående en ny samarbetsform med verksamhetscheferna inom
specialitetsföreningarna. Frågan ställs till verksamhetscheferna vid årets
chefsöverläkarmöte 16-17 oktober om intresse finns att utveckla dialogen
angående frågor som arbetsmiljö och kompetensutveckling.
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§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren R. A.
Besvarade remisser: Från Läkarförbundet: ”Forskningens utmarker”
(Socialstyrelsen Dnr 50-12231/01). Remissen besvarad av R. A.
Inkomna remisser: Från Socialdepartementet via Svenska Läkaresällskapet:
”Vinst för vården” (SOU 2002:31) (Utredning om Vårdens ägarformer –
vinst och demokrati ; S 2002:08). Styrelsen beslutade att ej besvara
remissen.
Från Läkemedelsverket via Läkaresällskapet: Kliniska prövningsdirektiv
(Dir 2001/20/EC) –implementeringsdokument för konsultation.
Riksstämmeprogrammet, inklusive Ungt forum, som i år behandlar HIV,
och årets avhandling diskuterades.
§ 7 Rapport från skattmästaren H. B.
H. B. redogjorde för delårsbokslutet och prognosen för verksamhetsåret.
Medlemskap i föreningen inkluderar enligt avtal med förlaget en
prenumeration på Scandinavian Journal of Infectious Diseases (SJID)
finansierat via medlemsavgiften. Avtalet står inför omförhandling och
måste sägas upp 31 mars 2003 om föreningen önskar avsluta avtalet, som
även innefattar 2003. De ekonomiska och principiella förutsättningarna för
en förlängning diskuterades. Styrelsen beslutade att förelägga årsmötet
rekommendationen att avsluta avtalet med SJID för medlemmarnas
räkning. Därigenom stärks föreningens ekonomi väsentligt och en höjning
av medlemsavgiften kan undvikas.
De medel för meningitforskning som tidigare donerats till föreningen av en
enskild donator överförs till CNS-programgruppen. Gruppens slutskrift
kommer att sändas till donatorn tillsammans med ett tackbrev från
styrelsen.
Som nya medlemmar i föreningen antogs:
Carin Lindén (Göteborg), Paulina Paulsson (Stockholm), Maria
Palmérius (Jönköping), Ingegärd Hökeberg (Gävle), Bertil Christensson
(Lund).
Årets tjänsteenkät diskuterades och fastställdes.
Underlag till årets matrikel utsändes till verksamhetscheferna för
komplettering/korrigering.
§ 8 Rapport från utbildningsansvariga G.O./M. J.
Fortbildningen i ”Infektioner hos transplanterade” på Steningevik 10-11
oktober diskuterades. Innehållet och kursplanering fastställdes.
Fortbildningen under våren förläggs till Budapest 3-6 april 2003. Innehållet
och finansiering diskuterades. Programmet är prövat ur genusperspektiv.

3

På förfrågan från utbildningsansvarige inom ESCMID organisationen
rapporteras föreningens utbud på ST- och specialistnivå inklusive
kvalitetssäkring inom föreningen och SPUK, samt arbete med riktlinjer för
behandling.
§ 9 Frågor angående yngre läkare.
Inbjudan till lanseringsmöte för Institutet för Professionell Utveckling av
Läkare i Sverige (IPULS) den 25 september har utgått till
verksamhetschefer och studierektorer. G. G. bevakar mötet för föreningens
räkning.
§ 10 Redaktörens ärenden
Innehållet i Infektionsläkaren nr 4-02 föredrogs av S. W.
§ 11 Chefsöverläkarmötet
Årets chefsöverläkarmöte hålls som tidigare på Bergendal, Sollentuna 1718 oktober. Innehållet diskuterades och fastställdes.
§ 12 Bidrag till IVA-Strama
Styrelsen har fått en förfrågan från Otto Cars, i egenskap av representant för
Strama-arbetet inom intensivvården, om ekonomiskt stöd till bearbetning av
data från IVA-Strama projektet. Styrelsen beslutade att stödja projektet
med 50 000 kr.
§ 13 Programgrupper
De två första mötena inom programgrupperna Bakteriella CNSinfektioner och Led- och skelettinfektioner har avhållits under våren.
Förslag till ytterligare grupper diskuterades och fastställdes till
ämnesområdena urinvägsinfektioner respektive nedre luftvägsinfektioner.
Intresseanmälan annonseras i Infektionsläkaren nr 4-02. Ett upptaktsmöte
planeras till januari-februari 2003.
§ 14 Utbildningsråd/utskott och SPUK
Hur föreningen ska förhålla sig till den nya organisationen för ST-kurser
inom IPULS diskuterades. Styrelsen beslutade att för närvarande inte
inrätta ett nytt utbildningsutskott utan att verka för ett förstärkt SPUK med
ett uttalat ansvar för specialitetens vidareutbildning. Fortbildningen
hanteras inom styrelsen. Olika former för strukturerad
fortbildningsdokumentation och vilka instrument verksamhetscheferna
behöver för att skapa en god fortbildningsmiljö diskuterades. Frågan tas
upp på chefsöverläkarmötet.
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§ 15 Socialstyrelsens utredning av invärtesmedicinska specialiteter
Föreningens fortsatta strategi för att behålla infektionssjukdomar som egen
specialitet diskuterades. Styrelsen har tillställt utredaren Gudmar Lundqvist
och referensgruppen inom Socialstyrelsen föreningens konsekvensanalys av
förslaget att göra infektionsspecialiteten till en grenspecialitet inom allmän
internmedicin. En gemensam skrivelse undertecknad av
Infektionsläkarföreningen, föreningen för medicinsk mikrobiologi,
Smittskyddsläkarföreningen, svensk förening för vårdhygien och
Smittskyddsinstitutet har dessutom lämnats till utredaren.
§ 16 Styrelsens arbetsformer
Fördelningen av arbetsuppgifter inom styrelsen och dess arbetsformer
diskuterades. Styrelsen beslutade att vice ordförandens huvuduppgifter ska
innefatta samordning av föreningens programgrupper och kvalitetsarbetet
inom specialiteten.
Kommande styrelsemöten 2003 fastställdes till 15 januari, 19 mars och 20
maj i samband med föreningens vårmöte. Styrelsens internat avhålls 31
augusti till 2 september. Chefsöverläkarmöte och styrelsemöte hålls 16-17
oktober.
§ 17

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.

Göran Günther

Åke Örtqvist

Rune Andersson

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

