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§1

T.H. valdes till ordförande för mötet och hälsade välkomna

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Jonas Sundén-Cullberg

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 11/3 -08 granskades och
fastställdes.

§ 5 Ordförandes ärenden
Rapport från Å.H. kontakterna angående kontakterna med ledningen för
infektionskliniken i Stockholm
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S. S.
Inkommande
3 remisser från Apoteksutredningen
Kvalitetsgranskning av högskoleutbildning
Besvarade remisser:
Inga besvarade remisser
Diskuterade obligatorisk diagnossättning på antibiotikarecept. Frågan
återkommer vid internatet i Fjällbacka Inför den diskussionen tar T.H. och
A.J. kontakt med Strama, S.S. kontaktar med apoteket.
§ 7 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C. Skriftlig rapport
Pärnu: Rapport från genomförd utbildning som fick positiv kritik i
utvärderingen. Planer för nästa års utbildning diskuterades.
Höstutbildningen 25-26/9 på Sigtunahöjden: En tvådagars kurs i
akutmedicin. Annons har skett i nr 2 av Infektionsläkaren och finns på
hemsidan.
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Bengt Gårdlund har ställt sig positiv till att arrangera infektionskonsulternas
dag i samarbete med SILF. Formerna för hur samarbetet med SILF ska ske
behöver diskuteras.
§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.H.
Inkomna remisser:
Förslag att införa vaccination mot humant papillomvirus i det svenska
barnvaccinationsprogrammet (SLS/Socialstyrelsen). Ej besvarad.
Besvarade remisser:
Komplettering remiss nya föreskrifter och allmänna råd om läkares
specialiseringstjänstgöring. Besvarad av Gunlög.
Läkarstämman 2008
3 symposier accepterade. Dessa Symposier kommer att IPULS-granskas.
”Klimatberoende infektioner” (Birgitta Evengård), ”Myggburna virosertrist turistrisk” (Rickard Eitrem), ”Feber hos invandrare och svenska
resenärer” (Rune Andersson).
Accepterade symposier där vi vidtalats för medverkan:
”Luftrörskatarr eller lunginflammation – det är frågan (Malin André, AM),
”Antibiotikaresistens – ett globalt perspektiv” (Otto Cars, MM),
”Hepatit C-behandling hos behandlade narkomaner – underhållsbehandling
ger ökade möjligheter” (Anders Håkansson, beroende och missbruk)
”Svenska Läkaresällskapets förhistoria och hur datorteknik öppnar arkiven
för modern genetisk forskning” (Bengt Lindskog, AM)
Övriga symposier där infektionsläkare är målgrupp:
”Ska vaccin mot hepatit B vara med i det allmänna
vaccinationsprogrammet?” (Anders Tegnell, PE)
”Svampinfektioner i hud, hår och naglar – rätt diagnos och behandling”
(Nils Hamnerius, Hud)
”Atopiskt eksem och mikroorganismer” (Carl-Fredrik Wahlgren, hud)
”Nyheter inom orsaker, diagnostik och behandling av bensår” (Carita
Hansson, hud)
”Nyheter inom acne-behandlingen” (Håkan Mobacken, hud)
”Inflammation och nutrition – en ond spiral som kan brytas” (Jan Palmblad
HE/KNT)
”Biologisk behandling inom olika specialiteter – likheter och skillnader”
(Lars Klareskog, reuma)
”Infektioner som orsak till cancer. Vad vet vi molekylärbiologiskt,
epidemiologiskt. Kan vi nyttja kunskapen terapeutiskt?” (Hans Hagberg,
onkologen)
”Släktträff med Esthers syskon – vi lär ossav förbättringsprojekt för
multisjuka äldre” (Gunnar Eckerdal, SLS Etiska del).
Vi har plast för 250 åhörare, 40 posters. Deadline för posters 25/8.
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Föreläsningar
Justus Ström, Margareta Eriksson -Barninfektioner
Elias Bengtsson, Sven Britton -Lepra
Årsmötet planeras att hållas 26/11 18.15 i stämmans lokaler. Inbjudan till
föreläsning direkt efter årsmöte på Scandic Hotel Opalen inklusive en enkel
middag i samarrangemang med ett läkemedelsbolag. Arbete med program
pågår
Pfizerstipendiet 2008 på 25.000 kr vardera tilldelas:
Adam Linder, Lund. (Heparin-bindande protein som markör för bakteriella
infektioner).
Jonas Bonnedahl, Kalmar (Fåglar som bioindikatorer för
antibiotikaresistens i miljön).
Marianne Alanko, Malmö. (Utredning av blodsmitta vid
sprutbytesprogrammet, Infektionskliniken, UMAS).
§ 9 Rapport från skattmästaren B. W. Skriftlig rapport
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs: se lista
Emeli Månsson, ST-läkare, Inf klin Västerås
Jimmy Nilsson, leg läk, vik ul, Inf klin UMAS
Katarina Lund, ST-läkare, Inf klin Uddevalla
Gabriel Westman, ST-läkare, Inf klin Uppsala
Magnus Rasmussen, ST-läkare, Inf klin, Lund
Helena Hammarström, ST-läkare, Inf klin SU Östra Göteborg
Tone Hölvold, ST-läkare, Inf klin Uddevalla
Redovisning av aktuell ekonomi och delårsbokslut
§ 10 Redaktörens ärenden A.J.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3-08 föredrogs av Anna Jerkeman.
Deadline 2/9 -08, utgivning 2/10 -08
§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK G.R
IFIS har diskuterat specialistutbildning för infektionssjuksköterskor på sitt
årsmöte via en motion. Intresset var blandat och frågan skulle beredas
vidare under året.
I remiss svar från SKL har det framkommit kritik till Socialstyrelsen mot
utformningen av de nya målbeskrivningarna. Huruvida detta kommer att ge
upphov till revision av vårt nuvarande arbete med frågan är för tidigt att
värdera.
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Ungt forum 2008 kommer att ha sepsis som tema.

§ 11 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H. Skriftlig rapport
Programgruppen för sepsis har kommit ut i tryck.
Fortsatt diskussion om ev. ny programgrupp
Hemsidan, ”utbildningsknappen” på gång. Fortsatt diskussion vid internatet
i Fjällbacka.
Rapport från Kvalitetsregistret. Registret ska presenteras på SKL konferens
i Umeå i höst.
§ 12 Övriga frågor

Genomgång inför medlemsmötet
Förlag på diskussionspunkter till internatet i Fjällbacka: Kvalitetsregister,
Genomgång av abstracts inför läkarstämman, Obligatorisk
diagnosregistrering på antibiotikarecept?, Utveckling av hemsidan, SK
kurser som kommer för sällan- typ tropikmedicin, uppföljning av
Framtidsdokumentet.

§ 13

Ordförande T.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark

Torsten Holmdahl

Jonas Sundén-Cullberg

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

