PROTOKOLL

(Protokoll SILF styrelsemöte
070117)

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2007-01-17 09.00-16.30

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Åsa Hallgårde
Per Follin
Torsten Holmdahl
Anna Jerkeman
Karin Lindahl
Gunlög Rasmussen
Stephan Stenmark
Bengt Wittesjö
Göran Günther adj § 5-7
Gunilla Ockborn adj § 6-8
Erik Sandholm adj § 1-7

§1

Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.
Nya och gamla styrelseledamöter presenterade sig för varandra

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Gunlög Rasmussen

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 19/10 -06 granskades och
fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren S. S.
Inkomna remisser: Remiss från Socialdepartementet som vidareförmedlats
till Läkarförbundets delföreningar. ”Patientdatautredningens
huvudbetänkande om en ny Patientdatalag, (SOU 2006:82)”. Hela förslaget
kan läsas på www.regeringen.se/sb/d/108/a/71234 Remissen diskuterades
och besvaras av S.S.
Besvarade remisser: Redovisning av Läkarförbundets svar till
Socialstyrelsen på remissen ”Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av
sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika”.
Läkarförbundet stödjer förslaget men bifogade Infektionsläkarföreningens
kommentarer som sammanfattats av Bengt Ljungberg Lund.
Å.H. representerar föreningen på det gemensamma representantskapsmötet
i Läkarförbundet 07-02-07
Överrapportering från tidigare facklige sekreteraren G.G.
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§ 6 Redaktörens ärenden A.J.
Avgående redaktören har haft ett möte med A.J. för överrapportering
Beslutas att Mediahuset skickar ett exemplar av Infektionsläkaren till
förlaget Taylor and Francis för kännedom
Innehållet i Infektionsläkaren nr 1-07 föredrogs av Erik Sandholm.
Deadline 18/1 -07. Protokollen publiceras som vanligt men beslutades att
verksamhetsberättelsen läggs på hemsidan www.infektion.net
Matrikeln kommer med detta nummer.
Kerstin Karkkonen vill bli avlöst som ansvarig för fallbeskrivningarna.
Styrelsen har önskemål om ny ansvarig från infektionskliniken
Sahlgrenska. A.J. tar kontakt kring detta
Deadline för nr 2-07 4/4 -07
§ 7 Frågor angående yngre läkare och SPUK G.R.
Överrapportering från G.O. Målbeskrivningen snart klar med delmålen som
SoS ska godkänna. Kvarstår arbetet med checklistor. Arbetet planeras
färdigt före sommaren. G.R. går med i det fortsatta arbetet. Internat v. 4.
ST läkare får ansöka om godkännande enligt gamla målbeskrivningen fram
till 2013 om ST kontraktet skrevs före 060701. ST som påbörjats efter detta
datum ska följa de nya målen. Inga tidsramar anges i delmålen men kan
anges i checklistan.
Många kliniker bör förnya sina SPUR inspektioner. Ansvarig för SPUR
inspektioner i föreningen är Arild Frydén, Hans Beckman, Ann-Sofie
Duberg och Eva Wallmark.
Rapport från Ungt forum, temat var smittskydd i din kliniska vardag. 19 ST
läkare deltog i ett uppskattat program.
Vid initiativ från klinikerna till nya SK-kurser rekommenderas kontakt med
SPUK för diskussion.
Vi har erbjudits en plats i Läkarsällskapets utbildningsdelegation. Vi har
tackat ja och uppdrar åt SPUK att utse en representant.
§ 8 Rapport från skattmästaren B. W.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Per Gustafsson, spec läk, UMAS
Gunnar Nylén, ST läk , Karlstad
Malin Inghammar, ST läk, Lund
Anna-Karin Jansson, ST läk, Uppsala
Jacob Paues, underläkare, Linköping
Martin Angelin, underläkare, Umeå
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Therese Lindgren, underläkare, Umeå
Johan Hansson, underläkare, Umeå
Julia Lenzen, ST läk, Skövde
Tuulikki Tovatt, ST läk, Huddinge
Friedrich Kroat, underläkare, Östersund
Carin Scholander, underläkare, Visby
Som ny associerad medlem i föreningen antogs:
Erik Svensson, överläkare, Bakt lab, SU Göteborg
B.W.presenterade delårsbokslut. Förväntade utgifter under kommande år
diskuterades.

§ 9Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningens konton
är var för sig föreningens skattmästare Bengt Wittesjö, samt föreningens
ordförande Åsa Hallgårde. Denna teckningsrätt gäller för föreningens
samtliga konton: Föreningens postgiro, konton i Svenska Handelsbanken,
Göran Sterners resestipendiefond med konto i Nordea, samt VP-konton.
Post sändes till skattmästaren Bengt Wittesjö under adress Gefionvägen 1,
371 41 Karlskrona.

§ 10 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Göran Sterners resestipendium utlyses med 11 000 kr för 2007.
Annonsering kommer i Infektionsläkaren nr 1/07

§ 11 Programgrupper T.H.
Gruppen för virala meningoencephaliter planerar påbörja sitt arbete med ett
första mötet under mars 2007
Pneumonigruppen har aviserat ambition att samlas för en revision av
Vårdprogrammet från 2004
Kvalitetsregister: Rapport från Å.H. och Tomas Wikerfors(skriftligt) om
det pågående arbete med att starta internetbaserade kvalitetsregister.
Närmast aktuella register är: Endokardit, Meningit, Svår sepsis/septisk
chock och Ledinfektioner. Förslag finns på registeransvariga för dessa
områden. Beslutas att bilda en styrgrupp för registren bestående av vice
ordförande Torsten Holmdahl, Tomas Wikerfors (sammankallande),
representant från revisorsgruppen (Å.H. bereder detta) och
registeransvariga. Kostnaderna för styrgruppens arbete föreslås fördelas på
klinikerna som en del av registrens driftskostnader.
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Målsättningen i nuläget är att starta registrering före1/9 -07.
§ 12 Rapport från vetenskaplige sekreteraren P. F.
Inga inkomna eller besvarade remisser
Rapport från Läkarstämman 2006. Ny generalsekreterare utsedd för
Läkarstämman 2007, Nils Conradi. Årets tema är miljö, hälsa och livsstil.
P.F. deltar i Riksstämmodelegationens arbete för 2007. Vi har även i år
tilldelats ett eget specialistområde.
Symposieförslag ska in med deadline 2/3 -07. Förslag på symposier och
moderatorer diskuterades.
§ 13 Rapport från fortbildningsansvarig K.L.
Presentation av internetbaserade kompetensportföljen på utbildningsguiden.
Hemsidan är snart klar och kommer att lanseras under våren 2007
Fortbildningsmötet i Pärnu. Det har inkommit 25 anmälda exkl. föreläsare
och industri. Påminnelse utgår till klinikerna via mejl.
Information om de reviderade etiska riktlinjerna för våra kontakter med
läkemedelsindustrin.
§ 14 Styrelsens arbetsformer 2007
Nästa styrelsemöte flyttas till 19/3 -07 kl. 09.15.
Styrelsemöte 8-9/5 före Vårmötet i Uppsala. Sedvanligt medlemsmöte
under vårmötet.
Höstinternat 3-5/9. Å.H. ansvarar för att boka plats.
Styrelsemöte 17-18/10 före chefsmötet. K.L. ansvarar för att boka plats.
§ 15 Övriga frågor
Diskuterade framtida former för fortlöpande uppdatering av hemsidan. Å.H
återkommer i frågan vid nästa möte.
Beslutar att Elda Sparrelid utses som representatant för
Infektionsläkarföreningen i RAV:s styrelse för ytterligare 3 år.
Accepterar förslag från STRAMA att våra utsedda representanter i RAF
företräder infektionsläkarföreningen synpunkter på STRAMA:s aktiviteter
och prioriteringar i det fortlöpande arbetet.
§ 16

Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Gunlög Rasmussen

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

