PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2008-08-27 till 2008-08-29

Plats

Fjällbacka

Samtliga
styrelsemedlemmar
närvarande

Åsa Hallgårde
Jonas Hedlund
Torsten Holmdahl
Anna Jerkeman
Jonas Sundén Cullberg
Stephan Stenmark
Bengt Wittesjö
Gunlög Rasmussen

§1

Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2

Gunlög Rasmussen väljs till protokolljusterare .

§3

Dagordning fastställdes med tillägg av övriga frågor.

§4

Genomgång av protokoll från styrelsemötet 7/5 -08. Protokollet godkändes
utan justeringar.

§5

Ordförandens ärenden Å.H.
Rapport från den vidare processen med Socialstyrelsens riktlinjer för
sjukskrivningar. Texterna kring HIV och hepatit har remitterats internt. ÅH. samordnar de synpunkter som ska skickas in under hösten.
ESCMID: Fortsatt arbete med att profilera infektionsspecialiten och
mikrobiologin i Europa. Å.H. besvarar en enkät om svenska förhållanden.
IFIS ordf söker vi ett brev vårt stöd för en längre vidareutbildning för
infektionssjuksköterskor. Å.H. har besvarat brevet och uttryckt vårt stöd.
Roche vill instifta ett årligt stipendium för forskning inom hep C. 75 000kr
fördelat på 2 stipendiater. Prisutdelning på vårmötet. Styrelsen beslutar att
tacka ja till erbjudandet.
RAF stipendiat. Maria Isacsson , ST-läkare i Lund, är utsedd för 20082009. Beslutas att utse nästa års stipendiat vid styrelsemötet i maj.
Erbjudande från Läkare utan gränser om samarbete kring information om
deras verksamhet. Beslutar att lägga in länk via hemsidan under rubriken
internationellt hälsoarbete. Vi ställer oss positiva till att beskriva deras
arbete via artiklar i tidningen.
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IDSA har önskat ett samarbete kring information.. Vi svarar med
kontaktinformation, lägger upp länk på hemsidan men att vi i övrigt
hänvisar till det samarbete inom Europa som sker via ESCMID.
Inbjudan till specialitetsföreningarnas representantskap Johannesberg 6-7
oktober. G.R. och J. S-C kollar möjlighet att delta
Inbjudan till Läkarförbundets fullmäktige 4-5/12. Å.H. deltar
§6

Facklige sekreterarens ärenden, S.S.
Inkomna remisser:
Via CPME och Läkarförbundet ”Neglected diseases”, Besvaras av Stephan
Stenmark
Via CPME och Läkarförbundet ”Avian flu”.
Besvaras av Björn Olsen och Stephan Stenmark
Läkarförbundets handlingsplan ”Jämställt specialitetsval” Besvaras av
Stephan Stenmark

§7

Vetenskaplige sekreterarens ärenden, J.H.
Rune Andersson, Skövde är nominerad till ledamot i SLS nämnd
Presenterade programmet för riksstämman 26-28/11 -08
Hela programmet sker i sal A5
Genomgång av inskickade abstracts med prioritering till poster el fria
föredrag. Genomgång av förslag på moderatorer för de fri föredragen
Prisutdelning kommer att ske för bästa fria föredrag och de bästa postrarna.
Medlemsmiddag efter årsmötet 28/11 planeras i samarrangemang med
MSD. Föreläsare blir professor Peter Hawkey.

§8

Skattmästarens ärenden, B.W.
Nya ordinarie medlemmar
Birgitta Alvelid, ST-läkare, Inf klin SU/Östra Gtb
Lovisa Frenning Thorén, ST-läkare, Inf klin Kärnsjukhuset Skövde
Petter Bernhardsen, ST-läkare, Inf klin Sunderby sjukhus
Martina Sansone, ST-läkare, Inf klin SU/Östra Gtb
Karin Sundelin, ST-läkare, Inf klin Östergötland
Christina Ljungberg, Infektionsspecialist (bemanningsföretag)
Andreas Mårtensson, Malariaforskningsenh, Inf klin, KS Solna
Björn Nordberg, ST-läkare, Inf klin, Sundsvall
Milena de Oliveira E Costa, ST-läkare, Inf klin, KS Huddinge och Medicin
CAPIO S:t Göran
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Anna Magnusson, leg läk, Inf Klin, Östersund
Nya associerade medlemmar
Holger von Fircks, terapiansvarig infektion (apotekare), Meda
Tore Stenstad, Infektionsmed. Sektion SiV, Tönsberg, Norge
Genomgång av delårsbokslut. Föreningens ekonomi diskuterades.
Genomgång av ekonomin i Göran Sterners resestipendiefond.
Förslag på stadgeändring. I samband med medlemsmötet på föreningens
vårmöte föredrages bokslut och revisionsberättelse samt beslutas om
ansvarsfrihet för den föregående styrelsen. Förslaget kommer att komma ut
med kallelsen till årsmötet och presenteras i tidningen och på hemsidan
§ 9 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2008
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen är var för
sig föreningens ordförande Åsa Hallgårde samt skattmästare Bengt Wittesjö.
§ 10

Utbildningsansvariges ärenden, J. S-C.
23 anmälda till Infektionsläkarföreningens fortbildning i ”Akutmedicin”
25-26/9.
Preliminärt datum för efterutbildningen 22-25/4 2009, Offert begärd för
alternativ i Vilnius Litauen, Pärnu Estland och svenska alternativ. Fortsatt
blandning av case-metodik och föreläsningar
J S-C har haft fortsatt kontakt med Bengt Gårdlund om konsultens dag,
inget datum ännu bestämt.

§ 11

Redaktörens ärenden, A. J.
Presentation av planerat innehåll i Infektionsläkaren Nr 3 och 4 -08.

§ 12

Frågor för yngre läkare/SPUK, G.R.
Ungt forum 25/11 på Östa sjukhuset Göteborg, sepsis med inriktning på
praktisk handläggning
Planeringen är inledd för nästa års fallseminarium
Ca 60 ST-läkare har rapporterat in att man skrivit det diagnostiska provet.
Generellt har provet fått positiv kritik.
Totalt har det inkommit 12 förslag på SK kurser för 2009. SPUK gör en
prioritering bland kurserna till IPULS. Diskussion om balansen mellan
kurser som behöver ges varje år och kurser som förtjänar att ges med något
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glesare intervall. Uppmuntran till kurser som inte prioriteras att överväga
ett arrangemang som betalkurs utanför SK systemet
G.R. åker på konferens 10-12/9 om framtidens ST-läkare
Målbeskrivningen är klar och återfinns på Socialstyrelsens och föreningens
hemsida, gäller från 1/9. Läkare med leg före 1 juli 2006 kan använda
gamla målbeskrivningen fram till 2013.
§ 13

Programgrupper, T.H.
Arbetet med virala meningoencephaliter går framåt. Programmet kommer
eventuellt att vara klart redan under 2008.
Förslag till kommande programgrupp diskuterades. Frågan kommer även
att tas upp på chefmötet
Kvalitetsregister. En ny ansökan ska skickas av Tomas Vikerfors till SKL
för fortsatt drift av vårt nationella kvalitetsregister.
Örebro läns landsting är av praktiska skäl ägare av kvalitetsregistret för
infektionssjukdomar. Varje klinik äger sina data i registret.
Infektionsläkarföreningen har ansvar för helheten via registrets styrgrupp.
Styrgruppen får ett uppdrag att ta fram riktlinjer för hur aggregerade data
får användas. Förslaget ska presenteras på chefmötet för ett senare beslut i
styrelsen.
Klinikerna i Umeå och Borås revideras under hösten. Därmed är alla
kliniker reviderade.
Genomgång av hemsidan och tidningen tillsammans med representanter
från Mediahuset.

§ 14

Chefmötet
Agendan för mötet diskuterades och planerades. S.S. skickar ut
programmet, grupparbetet och gruppindelningen.
Styrelsen träffas dagen före mötet 8/10 20.00. Resor till mötet bokas via
Hansen Göteborg, karin.sjoholm@hansen.se, 031-7558728.

§ 15

Övriga Frågor.
Frågan om obligatorisk diagnoskodning på antibiotikarecept diskuterades.
T.H. har haft underhandskontakter med Strama. I nuläget beslutar vi att
inte driva frågan aktivt vidare

§ 16

Mötet avslutas

Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Gunlög Rasmussen

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

