PROTOKOLL

(Protokoll Inf läk fören. Eriksberg
5.9.05.doc)

05-11-27

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

5-7 september 2005

Plats

Eriksberg, Blekinge

Närvarande

Åke Örtqvist
Per Follin
Göran Günther
Bengt Wittesjö
Erik Sandholm
Gunilla Ockborn
Gisela Otto

§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes P. F.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 12 maj 2005 granskades och
fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
Bevarade remisser: Från Sveriges Läkarförbund: ”Proposed WMA
Statement on HIV/AIDS”. Remissen besvarad av Pehr-Olov Pehrson. Från
Sveriges Läkarförbund: ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
smittspårning (Dnr 33-6123/2005). Remissen besvarad av styrelsen genom
Åke Örtqvist.
Inkomna remisser: Från Sveriges Läkarförbund: ”En vägledning vid
utfärdande av intyg av utlåtanden från Sveriges Läkarförbund”. Styrelsen
beslutade att besvara remissen.
Ny RAF-praktikant, dvs. yngre infektionsläkare vars deltagande finansierad
via föreningen, ska utses för år 2006. Kandidater nomineras av klinikerna
efter att frågan ställts till chölarna via e-post.
§ 6 Redaktörens ärenden E. S.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3 (vol. 9) 2005 presenterades av E. S och
fastställdes. Därefter föredrogs och diskuterades planeringen för innehållet i
nr 4 (vol. 9) 2005. Deadline är 10 oktober.
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§ 7 Rapport från vetenskaplige sekreteraren P. F.
Inkomna remisser: Från Socialstyrelsen: ”Att förebygga vårdrelaterade
infektioner – Ett kunskapsunderlag (Dnr 2962/2004). Styrelsen beslutade
att besvara remissen. Kopia på svaret sänds för kännedom till Sveriges
Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet, som också remitterat ärendet
för utlåtande från föreningen.
P. F. informerade om formerna för årets riksstämma. Nytt är indelning i
olika medicinska ämnesområden i nära samverkan med
läkemedelsindustrin. Till året sektionsmöte har 22 förslag till
föredrag/poster inkommit. Program och tidsschema diskuterades. Sex fria
föredrag och 16 posterpresentationer ges av sektionen.
Nya ledamöter i stiftelsen Justus Ströms föreläsningsfond ska utses.
Styrelsen beslutade att från föreningen utse Per Follin som ordinarie och
Gisela Otto som suppleant.
Nya stadgar för Pfizer-stipendiet är skrivna och sända till Pfizer AB för
godkännande.
§ 8 Rapport från skattmästaren B. W.
B. W. redogjorde för delårsbokslutet. Föreningens ekonomi är god.
Göran Sterners resestipendiefond annonseras inte 2005, då intervallet för
utdelning är två år.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Hans Hugo (Jönköping), Erik Johansson (Falun), Ivanka Jukic Kozina
(Växjö), Tobias Nilsson (Karlskrona).
Katarina Niward (Linköping) antas/konverteras från associerad till
ordinarie medlem.
§ 9 Rapport från fortbildningsansvariga G. Oo.
Fortbildningsprogrammet för återstående delen av 2005 och inledningen av
2006 presenterades av G. O. Universitetsklinikernas efterutbildning för
Infektionsläkare ges i Örebro 26-27 oktober.
Infektionsläkarföreningens Fortbildningsmöte 27-30 april förläggs till
Pärnu, Estland. Avgiften för klinikerna diskuterades och bordlades till nästa
styrelsemöte.
§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK G. On.
Ungt Forum hålls 29 november på Smittskyddsenheten, Norrbacka,
Stockholm med tema influensa. Björn Olsen och Åke Örtqvist ansvarar för
mötets program. Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation har kallat
till möte 28 september angående revidering av ST-utbildningen. SPUK
kommer att representera föreningen vid mötet.
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Styrelsen vill framhålla vikten av att arrangörerna/klinikerna anmäler egna
fria SK-kurser till IPULS som kandidater för statlig finansiering. I syfte att
erhålla status som så kallad ”äkta” SK-kurs.
§ 11 Programgrupper
Programgruppen ”Endokardit” planerar en ny revision, vilket styrelsen
beslutade att godkänna. Ett upptaktsmöte planeras för den senast initierade
programgruppen ”Sepsis”. Sedan styrelsens senaste sammankomst har
följande tillkommit i sepsis-gruppen: Jonas Cronqvist, Per Follin, Gisela
Otto, Jan Sjölin, Jesper Svefors och Tomas Vikerfors.
§ 12 Styrelsens arbetsformer
Föreningens årsmöte hålls onsdag 30 november kl. 18.30 på
Stockholmsmässan i Älvsjö. Styrelsens mötestider 2006: Tisdag 17 januari
och tisdag 22 mars. Vid vårmötet i Sundsvall 16-19 maj. Styrelseinternat 46 september. Vid chölmötet 18-20 oktober.
§ 13 Övriga frågor
a. Föreningens medicinska kvalitetsrevisorer möttes i Stockholm 1
september. Målet med mötet var att diskutera hur klinikerna ska
motiveras att genomgå revision. För närvarande återstår nio
kliniker att revidera. Finansieringen angavs som ett problem för
klinikerna. En lösning kan vara periodiserade delbetalningar på
25 000 kr per år i fem år för att under den perioden få en
fullständig revision utförd. Formulär för egen revision utsänds
dessutom årligen under denna tid. Förslaget föreläggs chöl-mötet.
b. Anna Norrby-Teglund önskar stöd från föreningen inför ansökan
om inrättande av ett kvalitetsregister för allvarliga streptokock
grupp A infektioner och andra allvarliga hud- och
mjukdelsinfektioner med ekonomiskt bidrag från Socialstyrelsen.
Registret avser förutom den nationella delen också omfatta
samarbete med Norge och Danmark i forskningssyfte. För att
Svenska infektionsläkarföreningen ska ställa sig bakom ett
register ska detta vara nationellt och data formellt ägas av
föreningen, vilket t. Ex. ska anges vid publicering av resultat från
registret. Ett rent forskningsprojekt kan inte stödjas.
Kompletterande information inhämtas från frågeställaren innan
beslut fattas av styrelsen. Beslutet måste föregås av noggrann
förankring hos landets kliniker.
c. Inbjudan till Föreningens Framtidsseminarium 19 oktober i
Stockholm har sänts ut till chölarna för bred spridning bland
medlemmarna. Programmet för mötet diskuterades.
d. Svar på styrelsens brev till IPULS angående
granskningsobligatorium av kurser och samband kostnad nytta
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för den enskilda föreningen som har att på bästa sätt förvalta
medlemmarnas avgifter har kommit från Ellen Hyttsten (ordf.)
och Magnus Sederholm (vd). Innebörden av svaret är att
föreningen bör anpassa sig till intentionerna i institutet. Svar på
de mer specifika frågor enligt ovan, som ställts i brevet, saknas
väsentligen. Föreningen har som uppföljning erbjudits att lämna
synpunkter vid IPULS styrelsemöte 3 november. Föreningen
accepterar inbjudan.
e. Programmet för Chöl-mötet 20-21 oktober diskuterades. Mötets
grupparbete kommer att behandla följande frågor: Framtiden för
Infektionsspecialiteten. Är det viktigt att klinikchefen är
infektionsläkare och om vi anser det hur ska vi då stimulera
infektionsläkare att bli verksamhetschefer? Hur hanterar vi delat
ledningsansvar t. ex vid chefsmöten? Hur hanterar
infektionsklinikerna kostnadsfrihet för patienterna enlig
smittskyddslagen? Hur har internutbildningen och fortbildningen
hanterats efter nya regelverkets införande?

§ 14

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.

Göran Günther
Facklig sekreterare

Åke Örtqvist
Ordförande

Per Follin
Protokolljusterare

