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Medlemsmöte för Svenska Infektionsläkarföreningen på First Hotel Grand Borås 2009-05-07
Närvarande var 48 medlemmar.
§1

Åsa Hallgårde öppnade mötet.

§2

Till mötesordförande valdes Åsa Hallgårde.

§3

Till mötessekreterare valdes Stephan Stenmark, till protokolljusterare Ulf Ryding och
Anders Lundqvist.

§4

Dagordningen fastställdes efter anmälan av en övrig fråga

§5

Information från styrelsen:
Åsa Hallgårde, ordförande, informerade om att checklistan för målbeskrivningen är klar
före sommaren och kommer att läggas ut på hemsidan.
Jonas Sundén-Cullberg, utbildningsansvarig. redovisade den genomförda fortbildningen
i Mariefred som fått ett mycket gott betyg i utvärderingen. Utbildningen kommer att ges
igen nästa år. Information om höstens fortbildning på Sigtunahöjden – Akutmedicin –
den 24-25/9.
Stephan Stenmark, facklig sekreterare, informerad om godkända sektionsövergripande
symposier för på kommande riksstämma:
Hur hindrar vi smittspridning, svår sjukdomsutveckling och reaktivering vid kronisk hepatit B,
moderator Gunnar Norkrans
Hur diagnostiserar och behandlar vi infektioner i CNS, moderator Marie Studahl
Tarmsmitta på sjukhus, moderator Britt-Marie Eriksson
Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn, moderator Elisabeth
Esbjörner (Pediatrik)
Långdragen feber – ett hett ämne, moderator Per Eriksson (Reumatologi)
HIV och genital dermatologi. Dermatovenerologi ur ett annorlunda perspektiv, moderator
Anders Strand (Dermatologi)
Handläggning av hud- och mjukdelsinfektioner i primärvården , moderator Sigvard Mölstad
(Allmänmedicin)
Planer även på ett sektionssymposium med ämnet Vanans makt och husets vin, antibiotika och
sjukdomspanoramat i Sverige, moderator Inga Odenholt
Det kommer att finnas utrymme för 40 postrar och 10 fria föredrag.
Torsten Holmdahl, vice ordförande, informerade angående programgruppernas arbete.
Arbetet med Virala meningoencefaliter pågår och förväntas bli klart vid årsskiftet. En
revision av CNS-infektioner är inledd. Det finns utrymme för ytterligare en ny
programgrupp där förslag tacksamt mottages.
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Hemsidan kommer att genomgå en utveckling till hösten
Katarina Westling, redaktör för Infektionsläkaren, presenterade sig själv och tar gärna
emot förslag på innehåll tidningen
Bengt Wittesjö, skattmästare. redovisade föreningens bokslut 31/12 2008 samt bokslut
31/12 2008 i Göran Sterners resestipendiefond
§6

Revisionsberättelserna för Infektionsläkarföreningen och Göran Sterners
resestipendiefond gällande verksamhetsåret 2008 presenterades av Gunlög Rasmussen.
Revisorerna förordade ansvarsfrihet vilket också beslutades av mötet.

§7

Rapport från kvalitetsregistret:
Tomas Vikerfors informerade det ekonomiska läget i kvalitetsregistret.
Det kommer att ske en kvalitetsgranskning av registreringsfrekvensen och hur
informationen återförs till verksamheten 2009.
Från i sommar tar Gunlög Rasmussen över ansvaret som registeransvarig efter Tomas
Vikerfors

§8

Övriga frågor:
Britt-Marie Eriksson har sedan 2008 uppdrag från Infektionsläkarföreningen att vara
insynsråd för Smittskyddsinstitutets verksamhet. Hon redovisade ett insynsråds roll och
pågående arbete. Britt-Marie inbjöd alla att kontakta henne vid synpunkter på
Smittskyddsinstitutets verksamhet

§9

Ordförande tackade alla mötesdeltagarna och avslutade mötet
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