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§1

Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2

Val av protokolljusterare P.F.

§3

Dagordning fastställdes med tillägg av övriga frågor. Från nästa möte ska
ordföranden tilldelas en egen punkt i kallelsen.

§4

Genomgång av protokoll från styrelsemötet 19/3 -07
Datum för fortbildningen i Steningevik är flyttat till 11-12/10

§5

Facklige sekreterarens ärenden, S.S.
Vi har fått en förfrågan från läkarförbundet att nominera en ledamot till
Läkemedelsrådet. Å.H. tillfrågar Bengt Ljungberg, Lund.
Inkomna remisser: Ansvarskommitténs slutbetänkande
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10).
Besvaras av S.S. före 6/8 -07
Diskussion om specialitetföreningarnas ställning i läkarförbundets
organisation vid senaste representantskapsmötet. Togs inga beslut i frågan.

§6

Redaktörens ärenden, A. J.
Presenterar planeringen för Nr 3 2007. Deadline 28/8 -07
S.S. ansvarar för kallelse och program till årsmötet.
Diskuterade formerna för årsmötesmiddagen.
Förslaget till nyordning med fallpresentationerna har blivit väl mottaget av
klinikerna. A.J. ansvarar för att påminna klinikerna om turordningen.

2

Diskuterades hur vi ska uppmärksamma tidningens 10 årsjubileum
§7

Programgrupper, T.H.
Har haft telefonmöte med Tomas Wikerfors. En databasutbildning är
genomförd med registeransvariga. Fortsatt mål starta registreringen 1/9 -07
Nu aktuella är register för endokardit, sepsis, meningit, ledinfektion och led
protesinfektion . Andra som diskuterats är TB, Pneumoni och immunbrist. I
dagsläget finns det utrymme för 8 delregister.
Örebro läns landsting står för registerkostnaderna i år, Socialstyrelsen är
vidtalade angående fortsättningen. Samordning i ett nationellt
infektionsregister?
Presenterade planerade kvalitetsrevisioner på klinikerna för 2007 och 2008
T.H. Haft kontakt med Anders Sönnerborg om Infcare. Föreningen bör vara
med i styrgruppen för kvalitetsregistret. Styrelsen föreslår T.H.

§8

Frågor för yngre läkare/SPUK, G.R.
Arbetat vidare med nya målbeskrivningen för ST. Nu ffa. arbete med
inledande texten; definition av kompetensområdet, utbildningsstruktur.
Planer på inslag av vetenskapligt arbete som ska presenteras som rapport el.
poster t.ex. på läkarstämman.
Handledarnas roll i den nya målbeskrivningen behöver lyftas fram. Tid
avsatt för handledarskapet, handledarutbildning. Kan omnämnas i texten
om utbildningsstruktur och Föreningens ståndpunkter i denna fråga ska tas
upp på internatet.
Har haft samråd med Klinisk mikrobiologi. Vill tydliggöra kliniska
tjänstgöringen på infektionsklinik och ev. klinisk strimma med att följa t.ex.
konsultarbete.
Å.H kontaktar VC med aktiv uppmaning till klinikerna för fortsatta SPURinspektioner

§9

Vetenskaplige sekreterarens ärenden, P.F.
Presenterade programmet för riksstämman. Deadline 15/6 för abstracts,
program ska vara klart 20/8
Vi har 3 egna symposier, och är delansvariga vid 5 symposier,
Planeras 6 fria föredrag, Elias Bengtsson och Justus Ström föreläsningar.
En lunchföreläsning med Sten Iwarsson.
Förts diskussion om framtida IPULS- granskning av symposier på
stämman. Pilotförsök inom internmedicin och onkologi i år
Inför nästa år planeras fortsatt tidig deadline för symposier men senarelagd
(sept) deadline för abstracts
Vi har fått förfrågan om att representeras med ytterligare en adjungerad
kvinnlig ledamot i stämmodelegationen. Lämpliga kandidater diskuterades.
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Ansökan från Svensk Förening för Akutmedicin (SWSEM) att bli antagen
som sektion i Läkarsällskapet samt från svensk Förening för Ortopedisk
Medicin (SFOM) och Sveriges Läkares Intresseförening för Primär
Immunbrist (SLIPI,) om associerat medlemskap. Vi har inga invändningar
förutsatt att man uppfyller stadgarna för detta
§ 10

Utbildningsaktiviteter, K.L.
Rapport från Pärnu. 38 deltagare. Lyckat arrangemang med positiv respons
på de nya pedagogiska inslagen i programmet. Fortsatt utveckling med
interaktiv pedagogik vi nästa års utbildning.
Planerar med Pärnu även 2008, K.L., återkommer om datum. Vidare
planering återkommer på höstens internat
Mötet i Steningevik blir 11-12/10
Små kliniker har svårt att skicka delegater. Kan vi som förening stötta
detta? Något att diskutera vid höstens chefsmöte.

§ 11

Skattmästarens ärenden, B.W.
SJID, on-line accesses är klar. Vi får 50% rabatt på avgiften från förlaget
för utebliven funktion.
Presenterade arbetet med förändring av bokföringsrutinerna.
Förändringar av stadgarna till följd av detta diskuteras på internatet.
Bokslut 31/12. Flytta årsmötet till vårmötet?
Presenterade delårsbokslut 10/5 -07
Presenterade delårsbokslut i Göran Sterners resestipendiefond. Finns
ekonomiskt underlag till att dela ut stipendiet årligen.
Nya ordinarie medlemmar
Joakim Aronsson Inf Klin Ryhov
Olof Thompson Inf Klin Halmstad
Jonatan Tillander Inf Klin Östra sjukhuset Göteborg
Lisa Labbe Inf Klin Kalmar
Katja Wallander Inf Klin KUS Huddinge
Ingrid Ziegler Inf Klin Örebro

§ 12

Inför medlemsmötet
Genomgång av programmet och presentationen från styrelsen

§ 13

Övriga Frågor.
- Inkommen remiss från SoS med förslag till spårning av patientgrupper
som erhållit blodtransfusion i Sverige före 1992. Besvaras av Gudrun Lindh
för föreningens räkning. Svarsdatum 18/5
- Inbjudan till chefsmötet, första annonsering har gått ut. Inbjudan ska gå
till verksamhetschefer oberoende om man är läkare eller inte.
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Verksamhetschefen har möjlighet att ta med sig ställföreträdare oberoende
av profession.
- Tomas Tängdén är utsedd till föreningens yngrerepresentant i RAF
- Förfrågan från RAF om samarrangemang vid kommande utbildning
bejakas
- Brev från SFAI angående EU anpassning av forskning på medvetslösa
patienter. Krävs godkännande från anhöriga och god man. Vi beslutar att
stödja SFAI i att denna fråga drivs vidare för en förändring. Förslaget ligger
nu på socialdepartementets bord.
- Informerade om förslag från försäkringskassan om riktlinjer
sjukskrivningstider. Vidare synpunkter skickas till Å.H. som sedan
vidarebefordrar
- Hemsidan. Å.H har haft kontakter med Mediahuset och Niklas Lönnbro.
Beslutas att utreda frågan om fortsatt administreringen av hemsidan.
§ 14

Mötet avslutas
Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Per Follin

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

