PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2008-03-13 09.30-16.00

Plats

Infektionskliniken Karolinska Solna

Närvarande

Åsa Hallgårde
Anna Jerkeman
Gunlög Rasmussen
Stephan Stenmark
Jonas Hedlund

§1

Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anna Jerkeman

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 8/1 -08 granskades och
fastställdes.

§ 5 Ordförandes ärenden Å. H.
SoS har bett oss gå igenom nu gällande rekommendationerna för
sjukskrivningar. Å.H. har skickat en underremiss till utvalda
hepatitspecialister gällande sjukskrivning vid hepatiter och kommer sedan
att sammanfatta ett utlåtande. Liknande förfarande kommer att ske
avseende HIV.
Å.H. har skrivit ett brev till Vårdförbundets ordf. Anna-Karin Eklund i
frågan om specialistutbildning för sköterskor i infektionssjukdomar. Ordf. i
IFIS (intresseföreningen för infektionssjuksköterskor) Anette Thorén har
tidigare kontaktas i frågan via Jan Källman, Örebro. Frågan kommer att tas
upp på deras årsmöte i april. Frågan bevakas av G.R.
Å.H. ersatte T.H. vid styrgruppsmöte i nationella HIV kvalitetsregistret.
Kvalitetsparametrarna genomgår revision. Alla Infektionskliniker utom 3 är
nu med i Infcare HIV. Flera kliniker i norden är på väg in i Infcare HIV.
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S. S.
Besvarade remisser:
Från Socialdepartementet via SLF ” EU:s konsultation avseende europeiska
åtgärder inom området sällsynta sjukdomar”. Besvarad av Vanda Friman,
Göteborg
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”Läkemedel är ett av läkarens viktigaste redskap ett läkemedelspolitiskt
program från Sveriges läkarförbund” Besvarad av Mårten Prag, Örebro och
S.S.
Remiss från World Medical Association via SLF: “World Medical
Association declaration of Helsinki, Ethical principles for Medical
Research Involving Human Subjects.” Besvarad av Arne Tärnvik, Umeå.
SILF har fått en inbjudan från LÖF (Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag) att tillsammans med Svensk ortopedisk förening starta ett
projekt för att minska antalet protesinfektioner. S.S. ska delta vid ett första
styrgruppsmöte 2/4. Föreningen föreslår att Bo Söderquist, Örebro, ska
nomineras som representant i den kommande arbetsgruppen
§ 7 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C. Skriftlig rapport
Pärnu: 38 kollegor anmälda utöver de fem föreläsarna. Tre kliniker är ej
representerade. Tre läkemedelsrepresentanter. Kalkylerar en budget på ca
20 000 kronor plus.
Höstutbildningen 25-26/9: En tvådagars kurs i akutmedicin. Klart
från samtliga sex tillfrågade föreläsare till att medverka. Den pedagogiska
metoden är falldiskussioner i smågrupper vilket utnyttjar deltagarnas egna
erfarenheter. Sen följer gemensam modererad fallpresentation där
ämnesexperter deltar. Ämnesområden blir akut neurologi, reumatologi,
tromboembolisk sjukdom, arrytmier samt chock och/eller förgiftningar.
Annons kommer med nr 2 av tidningen
§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.H.
Inkomna remisser:
Stort remissflod via SLS under de första månaderna. De flesta har lämnats
obesvarade då de inte bedömdes beröra vår specialitet specifikt.
Från Socialstyrelsen: Förslag att införa vaccination mot humant
papillomvirus i det svenska barnvaccinationsprogrammet m.m. Svar till 9/4.
Föreslår i första hand att Marianne Jertborn tittar på remissen
Besvarade remisser:
Profylax för GBS infektion hos nyfödda. Björn Eriksson, KS Huddinge.
Läkarstämman 2008
Man har beslutat om två teman; ”Framtidens hälsa då och nu” och
”Inflammation på gott och ont”. Infektion utgör 1 av 12 definierade
sjukdomsområden. Vi har lämnat in tre förslag på egna symposier och har
blivit kontaktade att vara medarrangörer för 5 andra symposier.
1. Feber hos invandrare och svenska resenärer, moderator Rune Andersson
2. Klimatberoende infektioner, moderator Birgitta Evengård
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3. Myggburna viroser, moderator Rickard Eitrem
Deadline för posters 25/8.
Årsmötet planeras att hållas 26/11 18.30 på Scandic Hotel Opalen. Inbjudan
till föreläsning direkt efter årsmöte inkl middag i samarrangemang med ett
läkemedelsbolag. Arbete med program pågår
Genomgång av de sökande till Pfizerstipendiet 2008. Beslutar att förlänga
ansökningstiden till 15/4. Information går ut via hemsidan och mejl till
klinikerna.
Göran Sterners Resestipendium på 11 000 kr tilldelas Anna Henningsson.
§ 9 Rapport från skattmästaren B. W. Skriftlig rapport
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Johanna Sjöwall, leg läk, vik ul, Inf klin Linköping (tidigare associerad
medl)
Christer Mehle, ST-läkare, Inf klin Umeå
Josef Järhult, ST-läkare, Inf klin Uppsala
Mattias Larsson, leg läk, Inf klin Karolinska sjukhuset Huddinge
Daniel Wide, leg läk, vik ul, Inf klin Halmstad
Charlott Kjölvmark, ST-läkare, Inf klin Helsingborg
Maria Bergström, leg läk, vik ul, Inf klin Linköping
Som nya associerade medlemmar i föreningen antogs:
Sven Oredsson, verksamhetschef, Inf klin Helsingborg
Annika Hillgren-Mattsson, verksamhetschef, Inf klin Gävle
Marie Regnarsson, verksamhetschef, Inf klin Kalmar
Ingrid Brännström, apotekare, Apoteket vid Sunderby Sjukhus
8 medlemmar har uteslutits pga. bristande betalning.
Redovisning av aktuell ekonomi och budget för 2008

§ 10 Redaktörens ärenden A.J.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 2-08 föredrogs av Anna Jerkeman.
Deadline 4/4 -08.
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§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK G.R
Telefonmöte med SPUK hölls v.10. Har gjort en prioritering bland de 12
förslagen på SK kurser som lämnats in. Högst ranking fick antimikrobiell
terapi, infektioner hos immunsupprimerade, tropikmedicin, sepsis och
vaccinationer.
Det var 16 deltagare på fallseminariet i januari 2008 med god kurskritik.
Inga nyheter gällande målbeskrivningen för specialiteten i nuläget.
Förslag för tema till Ungt forum 2008 diskuterades

§ 11 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H. Skriftlig rapport
Programgruppen för sepsis är klar. I övrigt ingen rapport.
§ 12 Övriga frågor

S.S. tar upp frågan om den genomförda undersökningen ”Läkares
arbetsmiljö i SLL”. Uttrycker oro det låga resultatet för infektionskliniken i
Stockholm. Å.H. ska kontakta ledningen för kliniken och fråga om
föreningen kan bidra med något för att påverka situationen.

§ 13

Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Anna Jerkeman

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

