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§1

Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2

Val av protokolljusterare T.H.

§3

Dagordning fastställdes med tillägg av övriga frågor.

§4

Genomgång av protokoll från styrelsemötet 9/5 -07. S.S avstod från att
besvara remissen Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU
2007:10). I övrigt godkändes protokollet efter några mindre justeringar.

§5

Ordförandens ärenden Å.H.
Hemsidan. Styrelsen tackar Niklas Lönnbro för ett gott arbete som
webredaktör för föreningens hemsida. Efter förhandlingar under internatet
med Olle Lundblad beslutas att Mediahuset tar över ansvaret för
administrationen av hemsidan. Vice ordföranden T.H. blir formellt ansvarig
för kontakterna med Mediahuset. T.H. får ansvar av upprätta ett regelverk
för publiceringen på hemsidan och lämnar ett förslag till nästa styrelsemöte.
Vetenskaplige sekreteraren P.F. får ansvar för kongress- och
möteskalendern
Smittskyddsinstitutet har inbjudit till en workshop om resistensutveckling.
Inga Odenholt och Inger Nilsson Ehle åker som representanter för SILF
oktober 2007
IPULS VD, Kristian Borg, har tagit kontakt för ett möte med styrelsen. Vi
har meddelat att vi är intresserad av detta, bollen ligger nu hos IPULS.
Jean Henrik Braconier, har fungerat som konsultationsläkare för
specialiteten vid ansvarsärenden på uppdrag av Läkarförbundet. Han avgår
nu då han går i pension. ÅH kontaktar förbundet för att få mer information
om uppdragsbeskrivning och succession.
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Brev från Martin Glimåker som lyfter fram konsekvenserna av
utvecklingen för sjukvården i Stockholm. ÅH kontaktar Martin Glimåker
och verksamhetschefen Elda Sparrelid
Förfrågan från Robert C Read, Professional affairs officer inom ESCMID,
om deltagande i en ny kommitté. Infectious Disease Professional Affairs
commintee. Uppdraget är att bistå ESCMID i frågor gällande ”professional
training, mobility, recruitment and practical guidelines.” Å.H. tar kontakt
för mer information.
§6

Facklige sekreterarens ärenden, S.S.
Presenterade framtidsgruppens dokument, Framtidens infektionssjukvård.
Dokumentets innehåll diskuterades. Styrelsen har ytterligare 2 veckor att
inkomma med synpunkter. Fortsatta kontakter med mediahuset kring
tryckning och distribution. Ska utkomma tillsammans med
Infektionsläkaren Nr 4 16/11 -07. För rådgivning inför utgivningen
kontaktar Å.H. en mediakonsult och S.S. kontaktar
informationsavdelningen på Läkarförbundet. En kommunikationsplan ska
vara klar till chefsmötet.
S.S. har i uppdrag att uppdatera listan med namn på personer som
representerar föreningen i olika grupper och råd. Utifrån detta kommer
styrelsen ha en fortsatt diskussion om mandatperioders längd.
Information om kallelse till Läkarförbundets fullmäktige 22-23/11 -07 i
Stockholm.
Styrelsen beslutade att inte stödja en motion med yrkandet ”att
centralstyrelsen låter bereda ett förslag till förändringar i stadgar och
arbetsordningar i syfte att även specialitetsföreningarna skall vara
representerade i fullmäktige”.

§7

Vetenskaplige sekreterarens ärenden, P.F.
Har avstått från att besvara två remisser. Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 1997:10) som gäller barnmorskors förskrivningsrätt gällande
läkemedel som används vid födelsekontroll och remiss från Socialstyrelsen
om hjärtkirurgi på barn och ungdomar som rikssjukvård.
SLF, LIF och SKL har erbjudit SLS ett samarbete om en databas som ska
registrera alla utbildningar som läkemedelsindustrin tillhandahåller för
läkare. SLS har tackat nej
Information om SLS fullmäktige 23/10 -07. Å.H. och K.L. deltar från SILF.
Brev från Ragnar Norrby angående förändrad organisation för SMI som ska
övergå till enrådsmyndighet ledd av en myndighetschef som är ordförande.
Förslag på att tillsätta ett insynsråd med representanter från Medicinsk
mikrobiologi, SILF, Vårdhygien, KBM, SIDA, Vetenskapsrådet,
Smittskyddet och Veterinärmedicin. Rådet utses av regeringen. Startpunkt
för den nya organisationen är planerad till årsskiftet. Vi uppmanas
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nominera två personer. Styrelsen föreslår Britt-Marie Eriksson Uppsala och
Lars Hagberg Göteborg.
Inbjudan till utbildningsdag, 7/9 -07 om Kvalitet i Svensk
Läkarutbildningen
Presenterade programmet för riksstämman 28-30/11 -07. 6 fria föredrag,
moderatorer Anders Johansson, Umeå och Aylin Yilmas, Göteborg. Justus
Ström föreläsning med Anders Sönnerborg och lunchföredrag med Sten
Iwarsson 28/11.
Elias Bengtsson föreläsning 29/11 med Professor Markus Maeurer.
Programmet innehåller 8 symposier och ett företagssymposium.
Medlemsmiddag efter årsmötet 28/11 planeras i samarrangemang med
MSD. Förslag på föreläsare är professor Peter Hawkey.
Prisutdelning kommer att ske för bästa fria föredrag och de fyra bästa
postrarna.
§8

Skattmästarens ärenden, B.W.
Nya ordinarie medlemmar
Maria Löfgren, ST-läkare Inf Klin Halmstad
Ingrid Hammarström, ST-läkare Inf Klin Västerås
Jens Eriksson, ST-läkare Inf Klin Visby
Presenterade delårsbokslut i Göran Sterners resestipendiefond.
Presenterade delårsbokslut för SILF 3/9 -07
Styrelsen beslutar om en policy att revisioner av vårdprogrammen i första
hand inte ska tryckas utan finnas tillgängliga via hemsidan.
Det finns ekonomiskt utrymme för ytterligare 2 programgrupper.
KVÅ. Genomgång av befintliga lathundar och B.W. har gjort ett förslag till
syntes. Åtgärder som har DRG konsekvenser i öppenvården har markerats.
Allt som ingår i ett normalbesök i öppenvården ska inte kodas. Kommer att
presenteras på Chefsmötet.
Har tillkommit ett U-kapitel i ICD-10 för bakterier med antibiotikaresistens
Nysam, nyckeltalssamverkan. 14 Landsting deltar i registreringen. Mycket
av rapporteringen överensstämmer med Verksamhetsenkäten. Kan man slå
ihop dessa enkäter? Kostnad för inträde? Diskussion planeras till
Chefsmötet. B.W. får i uppdrag att inbjuda Ivan Vig och Per Arneborn för
att föredra frågan
Stadgar. Diskussion och revision av det förslag som BW tagit fram. Det nya
stadgeförslaget läggs som en proposition från styrelsen vid årsmötet.
Medlemmarna får information i kallelsen till årsmötet om att
stadgeförslaget finns tillgängligt på hemsidan.
Styrelsen beslutar att föreslå förändring av räkenskapsåret till kalenderår
men att behålla årsmötet i samband med Läkarsällskapets Riksstämma.
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§9

Utbildningsansvarig, K.L.
Har skickat ut påminnelse om anmälan till Steningevik 11-12/10.
Redovisar planeringen för vårutbildningen 2008. Försök med nytt
pedagogiskt inslag i form av fall som diskuteras med case-metodik.
Diskuterade införande av postrar från ST-läkare vid kommande vårmöten.
Inget beslut togs.
Lyfte frågan om behovet av individuella fortbildningsplan för specialister.
Ska diskuteras vid grupparbetet på chefsmötet i oktober.
Diskuterade vad föreningen kan göra för att stimulera infektionsläkare till
att ta på sig chefs- och ledaruppdrag.

§ 10

Redaktörens ärenden, A. J.
Presentation av planerat innehåll i Infektionsläkaren Nr 4 -07.

§ 11

Frågor för yngre läkare/SPUK, G.R.
Rapport per telefon och via bifogade filer på mail
Nya målbeskrivningen snart klar. Ska skickas in till nationella rådet 17/9 07.
Styrelsen uppmanas inkomma med synpunkter på målbeskrivningen och
checklistan före nästa möte i SPUK 11/9 -07.

§ 12

Programgrupper, T.H.
Revision vårdprogrammen för pneumoni och led- och skelettinfektioner är
igång. Arbetet med virala meningoencephaliter fortskrider.
Kvalitetsregister. Infcare HIV har beslutat att skapa en ny styrgrupp för
systemets kvalitetsregister. SILF inbjuds att delta med en representant.
Beslutas att föreslå T.H. Ansökan ska skickas till SKL för att få bli ett
nationellt kvalitetsregister. Infcare hepatit är under utveckling med
målsättning att vara klart i början av 2008. Även till detta system ska det
kopplas ett kvalitetsregister. Vi tar kontakt med Ola Weiland för att
diskutera vårt intresse för deltagande i kvalitetsregistret.
När det gäller SILF:s kvalitetsregister har Tomas Wikerfors skrivit en
ansökan till SKL om att få bli ett nationellt kvalitetsregister. Start av
inmatning av patientdata är planerad till 1/10 -07. Utöver sedan tidigare
planerade register har Pneumoniregistret tillkommit med Hans Holmberg
som programansvarig. I den budget som bifogats SKL ansökan för 2008 är
kostnaden i nuläget beräknad till 445 880 kr. Fortsatt belysning och
diskussion av projektet och ekonomin på chefsmötet.

§ 13

Chefsmötet
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Styrelsen träffas dagen före mötet 17/10 20.00. Resor till mötet bokas via
Hansen Göteborg, karin.sjoholm@hansen.se, 031-7558728.
Diskussion om chefsmötets innehåll och ett preliminärt program tas fram.
T.H. och B.W. ansvarar för kontakter med inbjudna talare. S.S. skickar ut
programmet, grupparbetet och gruppindelningen.
§ 14

Styrelsens arbetsformer 2008
Styrelsemöte tisdag 8/1 på Läkarsällskapet i Stockholm.
Deadline för material till Infektionsläkaren Nr 1 18/1
Styrelsemöte torsdag 13/3 på Läkarförbundet i Stockholm.
Deadline för material till Infektionsläkaren Nr 2 4/4
Styrelsemöte inför vårmötet 7/5, styrelsen träffas på kvällen 6/5
Styrelseinternat 27-29/8, Fjällbacka.
Deadline för material till Infektionsläkaren Nr 3 2/9
Styrelsemöte inför chefsmötet 8/10
Chefsmötet 9-10/10
Deadline för material till Infektionsläkaren Nr 4 19/10
Riksstämman 26-28/11, årsmöte 26/11

§ 15

Övriga Frågor.
Med anledning av förfrågan från infektionskliniken i Borås diskuterades
Vårmötets utformning. Styrelsen ställer sig fortsatt positiv till att man
arrangerar ett socialt program på fredagen. Diskuterade åter frågan om
program för sjuksköterskor på vårmötet. Frågan ska tas upp på chefsmötet.

§ 16

Mötet avslutas
Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Torsten Holmdahl

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

