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§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes H. B.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 21 maj 2003 granskades och
fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
Styrelsen beslutade att utse Elda Sparrelid till föreningens nya representant
i Referensgruppen för antiviral terapi (RAV).
G. G. Redogjorde för resultatet av en intervjuundersökning angående
attityder till dokumentation av läkares fortbildning bland specialister och
verksamhetschefer. Undersökningen är utförd av utredningsavdelningen,
Sveriges Läkarförbund.
Årets CHÖL-möte hålls på Johannesbergs slott, Gottröra 16-17 oktober.
Innehållet diskuterades och fastställdes.
§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren R. A.
Programmet för årets Riksstämma i Älvsjö diskuterades och fastställdes.
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Aventis-Pharma stipendiet: Styrelsen beslutade att tilldela Björn Olsen 10
000 kr för projektet ”The role of birds in the ecology and epidemiology of
Avian Influenza”, Thorbjörn Norén 15 000 kr för att studera ”Förekomst
och spridning av resistensgen Erm B hos C. Difficile i sluten och öppen
vård i Örebro län” och Anders Thalme 15 000 kr för projektet
”Internalisering av S. Aureus i humana endotelceller, experimentell studie
som modell för endokarditpatogenes”.
§ 7 Rapport från skattmästaren H. B.
H. B. redogjorde för delårsbokslutet och prognosen för verksamhetsåret. Ett
visst prognosticerat överskott noterades.
Som nya medlemmar i föreningen antogs:
Maria Bleckert (Kumla), Maria Eklund (Göteborg), Anna Färnert
(Saltsjöbaden), Helena Hallgren (Halmstad), Amelie Kinch (Uppsala),
Owe Källman (Hägersten), Mikael Nilsson (Karlstad).
Antalet SPUR-inspektioner av klinikerna har varit få under en längre tid.
Det rekommenderade intervallet mellan inspektionerna är 5 år. Då
specialistutbildningen ökat är det angeläget att inspektionerna återkommer
regelbundet på samtliga kliniker för bibehållen kvalitet. Varje inspektion
kräver två inspektörer. Enligt redovisning från SPUR-stiftelsen förefaller
verksamheten underfinansierad. I nuläget är underskottet 27 000 kr. En
justering av avgiften diskuterades för att dels finansiera framtida
inspektioner fullt ut och dels för att reglera skulden. Frågan bordlades för
att föreläggas verksamhetscheferna på årets chöl-möte, då även vikten av
regelbunden inspektion kommer att poängteras.
Diskussioner med Taylor och Francis angående fortsatt
medlemsprenumeration på Scandinavian Journal of Infectious Diseases
(SJID) har resulterat i ett förslag att SJID görs tillgänglig för samtliga
medlemmar i sin nätversion via www.infektion.net, alternativt med
accesskod distribuerad via föreningen. Ett nytt avtalsförslag förelägges
årsmötet.
§ 8 Rapport från utbildningsansvariga G. O.
Fortbildningen i ”Infektioner hos transplanterade” på Steningevik 2-3
oktober diskuterades. Kursplaneringen är klar.
Styrelsen beslutade att förlägga fortbildningen under våren 2004 till Tallin
22-25 april 2004. Innehållet och finansiering diskuterades.
Vårmötet 2004 hålls 12-14 maj i Skövde. Arbetet i föreningens
programgrupper kommer att ligga till grund för det vetenskapliga
programmet.
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§ 9 Frågor angående yngre läkare J. B.
Fallseminarier kommer att hållas vid två tillfällen under höstterminen 22-23
och 24-25 september. Ungt forum diskuterades. Ämnet blir ortopediska
infektioner under ledning av Bertil Christensson. Mötet hålls på Huddinge
sjukhus 25 november i anslutning till årets riksstämma i Älvsjö.
En av huvuduppgifterna för SPUK den närmaste tiden är revideringen av
utbildningsboken för ST. Fokus kommer bl. a. att riktas mot
randutbildningens innehåll för att uppnå en adekvat utbildning i förhållande
till dagens krav.
§ 10 Redaktörens ärenden S. W.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3-03 och planeringen av nr 4-03 föredrogs
av S. W.
§ 11 Programgrupper
Gruppen led- och skelettinfektioner är inne i slutgranskningsfasen. Gruppen
infektioner i de nedre luftvägarna befinner sig i en fas som innefattar bl. a.
avgränsning av ämnet och fördjupning. UVI-gruppen är i sin inledningsfas
och gruppen som behandlar bakteriella CNS-infektioner befinner sig i
arbetsfas.
§ 12 EVAC

Referens gruppen för vaccinationsfrågor inom Socialstyrelsen (SoS)
avvecklas för att renodla SoS myndighetsfunktion och ersätts av REFVAC,
en referensgrupp utsedd av Smittskyddsinstitutet. Styrelsen kommer att
beredas möjlighet att föreslå representanter för föreningen.

§ 13 www.infektion.net
Styrelsen beslutade att inte tillåta länkning till medicinskt kommersiella
websidor från föreningens hemsida.
§ 14 Socialstyrelsens allmänna råd om assisterad befruktning
Å. Ö. föredrog en fråga från Svensk förening för obstetrik och Gynekologi
angående infektionsrisker vid assisterad befruktning i samband med
utfärdande av nya föreskrifter från Socialstyrelsen. Styrelsen beslutade att
hänskjuta frågan till RAV för utseende av representanter till möte den 12:e
september.
§ 15 Styrelsens arbetsformer
Kommande styrelsemöten 2004 fastställdes till 14 jan, 24 mars och 11-12
maj i samband med föreningens vårmöte. Styrelseinternat 1-3 september
och styrelsemöte 14-15 oktober under chöl-mötet.
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§ 16

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.

Göran Günther

Åke Örtqvist

Hans Beckman

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

