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Närvarande

Åke Örtqvist, Ordf.
Britt-Marie Eriksson, Vice ordf.
Rune Andersson, Vetenskaplig Sekr.
Göran Günther, Facklig sekr.
Hans Beckman, Skattmästare
Gisela Otto, lm
Suzanne Wendahl, lm
Susanna Bérczy-Söderblom, adj.

§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes B-M. E.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 17 oktober 2002, samt årsmötet
27 november 2003 granskades och fastställdes. Därefter lades protokollen till
handlingarna.

§5

Avgående ledamoten S. B-S. överlämnade ärenden för yngre läkare. Bland
de väsentliga frågorna för framtiden märks SPUKs fortsatta funktion och
implementeringen av IPULS.

§ 6 Socialstyrelsens utredning av de medicinska specialiteterna
Utredaren har fått förlängd tid för sitt slutbetänkande. Någon anledning till
oro för att utredningens förslag angående specialitetens fortsatta status som
basspecialitet skall ändras finns ej.
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§ 7 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
En sammanställning av beslut och policyfrågor under åren 2001-2002
utdelades. G. G. har besvarat en enkät från Läkarförbundet angående
dokumentering av fortbildning (CPD). Styrelsen utsåg Gisela Otto till
föreningens representant i ett nätverk mellan föreningarna kring
fortbildningsfrågor initierat av UFO.
§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren R. A.
Besvarade remisser: ”Sjuksköterskornas förskrivningsrätt för läkemedel –
översyn av läkemedelslistan” (Socialstyrelsen Dnr 02-12241/2201).
Besvarad av Rune Andersson.
Ingrid Uhnoo utsågs ånyo av styrelsen som ledamot i Läkaresällskapets
delegation till Riksstämman.
Riksstämman 2003 och årets Justus Ström föreläsare diskuterades. Temat är
”Den åldrade människan”. Förslag till symposier: ”Akuta infektioner hos
äldre”, ”Är den antivirala smekmånaden över?”. Erfarenheterna från 2002
diskuterades. Intrycket var att sektionens symposier var välbesökta. Vårmötet
kommer i år att öppnas för postrar och externa föredrag.
§ 9 SPUK
Styrelsen anser att förstärkning av SPUK nödvändig för att hantera det
ökande ansvaret för vidareutbildning och fortbildning. Det diagnostiska
provet är en tung del, liksom revideringen av utbildningsboken. Styrelsen
beslutade att delegera godkännande av SK-kurser till SPUK.
§ 10 Aventis- och Pharmacia stipendierna
Stipendierna annonseras i Tidningen Infektionsläkaren nr. 1-03.
Ansökningarna behandlas vid styrelsemötet 20 mars.
§ 11 Göran Sterners resestipendiefond
H. B. redogjorde för fondens resultaträkning. Styrelsen beslutade att nästa
utdelning blir 2004 av hänsyn till kapitalet och storleken på den disponibla
avkastningen.
§ 12 Utbildningsfrågor/IPULS G. O.
Styrelsen beslutade att godkänna följande SK-kurser:
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”Infektionsepidemiologi och smittskydd” arrangerad av
Smittskyddsinstitutet hösten 2003. ”Globala infektioner” arrangerad av
Infektionskliniken i Jönköping.
Å. Ö. Rapporterade från ett möte med IPULS angående kvalitetskriterier
för kurser och extern granskning för certifiering. Differentierad avgift
föreslås för granskning av kurser från specialiteten. Full avgift tas ut för
ackreditering av kurser från industrin. IPULS föreslår att granskare hämtas
bland SPUKs specialister.
Föreningens fortbildning i Budapest diskuterades. Inklusive föreläsare är 75
deltagare anmälda, varav 65 infektionsläkare och 3 från
läkemedelsindustrin. "Infektioner hos transplanterade" ges som fortbildning
i oktober. Infektionskliniken i Uppsala kommer att arrangera höstens
fortbildningen vid universitetsklinik. Planeringen för 2004 innefattar även
fortsättningsvis utlandsfortbildning.
§ 13 Rapport från skattmästaren H. B.
H. B. redogjorde för delårsbokslutet och prognosen för verksamhetsåret.
Styrelsen beslutade att säga upp nuvarande avtal med Taylor & Francis
angående SJID från 31 mars 2003 för omförhandling i enlighet med
årsmötesbeslutet.
Nytt för i år i matrikeln är en förteckning över landets Smittskyddsläkare,
enheternas adress och hur de kan kontaktas.
Som nya medlemmar i föreningen antogs:
Jonas Bonnedahl (Färjestaden), Alina Dimopoulou (Linköping).
§ 14 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare
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.
Post sändes till kassören Hans Beckman under adress Tersmedens väg 2A,
371 42 Karlskrona.
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§ 15 Frågor angående yngre läkare
Utvärdering av Ungt Forum i samband med 2002 år Riksstämma
presenterades av S. B-S. Genomgående goda recensioner noterades. Årets
Ungt Forum. Programidéer för årets Ungt Forum diskuterades.
§ 16 Redaktörens ärenden
Infektionsläkaren nr 1-03 har gått i tryck. Innehållet i nästa nr diskuterades.
§ 17 www.infektion.net
Hemsidan diskuterades. Den fungerar väl med ett ökande antal besök. En
ytterligare medarbetare förutom Niklas Lönnbro är önskvärd, då arbetet med
hemsidan är omfattande.
§ 18 Kvalitetsregister för invasiva grupp A streptokocker
Anders Strömberg önskar att styrelsen beslutar att godkänna ett nytt
kvalitetsregister ägt av föreningen avseende invasiva grupp A streptokocker.
Nödvändiga tillstånd från Datainspektionen är inhämtade. Förslaget inklusive
formulär för registrering av data utsändes på remiss till samtliga
verksamhetschefer. Frågan om beslut bordlägges till nästa styrelsemöte.
§ 19 Programgrupper
Ett upptaktsmöte för de nya programgrupperna ”UVI” och ”Nedre
luftvägsinfektioner” genomförs 28 januari 2003.
Följande medlemmar har hittills anmält sig till grupperna:
UVI: Anders Lannergård (Uppsala), Inga Odenholt-Malmfors (Malmö),
Gisela Otto (Lund), Torsten Sandberg (Göteborg) och Bo Settergren
(Kristianstad).
Nedre luftvägsinfektioner: Gunilla Goscinski (Uppsala), Jonas Hedlund
(Stockholm), Hans Holmberg (Örebro), Karlis Pauksen (Uppsala), Thorbjörn
Prellner (Malmö), Kristoffer Strålin (Örebro) och Åke Örtqvist

(Stockholm).
§ 20 Styrelsens arbetsformer
Handläggningen av programgrupperna tillförs fortsättningsvis vice
ordförandens arbetsuppgifter. Det årliga CHÖL-mötet hålls 16-17 oktober.
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§ 21

Styrelsen beslutade att utse Jan Sjölin till föreningens representant inom det
nya RAM, då den gamla styrelsen upplösts, och Håkan Hanberger inom
RAF. Mats Kalin fortsätter som ordförande för RAF under 2003.
Föreningen annonserar ett stipendium för en ST-läkare eller nybliven
specialist, som möjliggör att under ett år delta i RAFs möten (Resa och logi).

§ 22

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.

Göran Günther

Åke Örtqvist

Britt-Marie Eriksson

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

