PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2009-01-15 09.15-16.15

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Åsa Hallgårde
Torsten Holmdahl
Stephan Stenmark
Bengt Wittesjö
Jonas Hedlund
Jonas Sundén-Cullberg
Katarina Westling
Camilla Lorant
Anna Jerkeman adj §1-9
Gunlög Rasmussen adj §1-13

§1

Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.
Nya och gamla styrelseledamöter presenterade sig för varandra

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Camilla Lorant

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 9/10 -08 granskades och
fastställdes. Protokollet lades till handlingarna.

§ 5 Ordförandes ärenden Å.H.
Rapport från Läkarförbundets fullmäktigemöte
Rapport från avslutningsmöte i revisorsgruppen. Efter 10 år är nu alla
kliniker reviderade. Framgent satsar vi på arbetet via våra kvalitetsregister
och SPUR inspektionerna som ska fortsätta med 5-års intervall som
målsättning. Nya SPUR revisorer kommer att behöver utses. Förfrågan om
förslag på nya revisorer ska gå ut till verksamhetscheferna.
Tomas Vikerfors slutar som sammankallande för kvalitetsregistren till
sommaren. Styrelsen beslutar att ny sammankallande blir Gunlög
Rasmussen.
Inbjudan från Läkaresällskapets utbildningsdelegation till en dag 9:e mars
om utformningen av checklistor i målbeskrivningarna. I första hand deltar
Bengt Björkholm i SPUK och C.L.
Kommentarer till artikeln på DN debatt och hur vi ska arbeta vidare med
opinionsbildningen. Fortsatta kontakter med Strama, SoS och
Läkarförbundet
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§ 6 Redaktörens ärenden A.J. och K.W.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 1-09
Idéer för kommande artiklar diskuterades
Muntlig rapport från läsvärdesundersökningen som gick ut med nr 4-08.
Mycket positiv respons. En sammanställning kommer att presenteras i nr 109
Nytt avtal med Mediahuset ska diskuteras på internatet i höst
§ 7 Rapport från facklige sekreteraren S. S.
Inkommande remisser: 0
Besvarad remisser:
Remiss från Socialstyrelsen, Bedömning och poängsättning vid SPURinspektion. Besvarad av Gunlög Rasmussen och Ann-Sofi Duberg, Örebro.
Rapport från projektet PRISS (protesrelaterade infektioner ska
stoppas)Sommaren 2008 startade ett nationellt multidisciplinärt projekt för
att minska den reala infektionsfrekvensen vid elektiva protesoperationer i
knä- och höft med minst 50 %. Projektet genomförs i samverkan mellan
Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkareföreningen,
Ortopedsjuksköterskor i Sverige (sektion inom SFF), Riksföreningen för
operationssjukvård, (sektion inom SFF), sektionen för OrtopediskKirurgisk rehabilitering inom Legitimerade sjukgymnasters riksförbund
(LSR) med stöd av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).
Planerar artikel med information om projektet i Infektionsläkaren nr 2-09
§ 8 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Hitintills 23 anmälda medlemmar till mötet i Mariefred. 4 anmälda från
industrin. Sista anmälningsdag idag 15/1. En påminnelse utgår till
klinikerna via mejl.
Inbjudan till höstutbildningen kommer ut med Infektionsläkaren 02-09 och
på hemsidan.
§ 9 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.H.
Remiss från Läkemedelsverket om förslag på nya terapiområden för
workshops. Redan nu är flera infektionsteman på gång. Hud- och
mjukdelsinfektioner, Borrelia, CMV, svampinfektioner hos hematologiska
patienter. Uppmärksammar att 2 områden inte uppdaterats sedan 1998;
Infektiösa diarréer och Fästingöverförda infektioner. Dessa bör uppdateras.
Förfrågan går ut till klinikerna om förslag på eventuellt nya områden.
Riksstämman 25-27 nov 2009
Tema: Att veta vad vi gör och göra vad vi vet
Infektionssjukdomar är ett av 8 definierade sjukdomsområden.
Förslag på ämnen för symposier diskuterades. Deadline 1 mars.

3

Deadline för postrar 28 aug. Nytt för i år är obligatorisk postersession.
Förslag om PDF filer med postrarna på hemsidan
Rapport från Per Folin som har varit på möte i riksstämmodelegationen.
Läkaresällskapet har anammat konceptet med Ungt forum och planerar ett
större program på tisdag 24/11. Ev samordnar vi vårat Ungt forum med
detta.
Gemensamma av SLS arrangerade festligheter: Onsdag 25/11 gemensamt
mingel i Älvsjö sponsrat av Stockholms stad. Torsdag 26/11 fest på
Munchenbryggeriet för 900 pers mot kuvertavgift på ca 500kr
Styrelsen diskuterade möjligheten att förlägga årsmötet till lunchen onsdag
25/11.
§ 10 Rapport från skattmästaren B. W.
Presenterade bokslut för 2008 och budgetförslag för 2009.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Camilla Lorant, ST-läkare, Inf klin Uppsala
Janina Fries, ST-läkare, Inf klin Sundsvall
Paula Westerlund, leg läk, Inf klin Jönköping
Daniel Bremell, leg läk, Inf klin SU Göteborg
Karin Ouchterlony, leg läk, Inf klin Karlstad
Hanna Blank, leg läk, Inf klin Kristianstad
Anna-Karin Lidström, ST-läkare, Uppsala
Maria Bäck, ST-läkare, Karlstad
Beslutade att Hansen övertar faktureringen av Fallseminariet. Detta
möjliggör för klinikerna att dra av momsen för anmälningsavgiften.
Nya medlemsmatrikeln kommer med nr 1-09.
§ 11 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Presenterade Bokslut för Göran Sterners resestipendiefond 2008.
18.000 kr kan delas ut 2009. Annons om stipendiet gick ut med nr 4-08 och
påminnelse kommer i nr 1-09.
§ 12 Frågor angående yngre läkare och SPUK G.R. och C.L.
Fortsatt arbete med checklistan till målbeskrivningen. Nästa möte med
SPUK v.4. Målsättning att vara klara under våren.

§ 13 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H.
Programgrupper
Virala meningoencephaliter blir klar under kommande år
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CNS infektioner har inlett sin revision
Hemsidans innehåll och layout diskuterades
Kvalitetsregister
SKL har beviljat 500.000 kr för registret 2009
Från 090701 blir ny sammankallande för styrgruppen Gunlög Rasmussen
Förslag från Tomas Vikerfors att kvalitetsregistret ansluts till NKO
(Nationellt kompetenscentrum för rörelseorganens sjukdomar). Detta skulle
möjliggöra en individuell inloggning för ökad sekretess. Ett krav från
styrelsen för denna förändring är att det ger möjlighet till ett individuellt
valt lösenord. Fortsatt diskussion om detta inför senare beslut.
Styrelsen beslutade att inte bifalla ett inkommet förslag att
Meningitregistret skulle byta namn till Registret för bakteriell CNSinfektion inkluderande hjärnabscess. Styrelsen beslutade att inte genomföra
föreslagen förändring av Meningitregistret vid inmatningen via Comportos
registerverktyg med tillägg av register för hjärnabscesser i nuläget.
Styrelsen vill förtydliga att förslag på nya register eller större förändringar i
befintliga register ska anmälas till kvalitetsregistrens sammankallande som
sedan bereder frågan inför beslut i styrelsen. Vid dessa beslut beaktar
styrelsen helheten avseende förändringens betydelse, mottagande ute på
klinikerna och ekonomin. T.H. har fortsatt dialog med Tomas Vikerfors i
det aktuella ärendet som tas upp igen på nästa styrelsemöte.
En sekreterare anknuten till kvalitetsregistret har anställts på 25%. Till
styrgruppen har även adjungerats en epidemiolog och en statistiker.
Täckningsgraden på inmatningar i kvalitetsregistren ska vara en
kvalitetsindikator för klinikerna 2009
§ 14 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2009
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen är var för
sig föreningens ordförande Åsa Hallgårde samt skattmästare Bengt Wittesjö.
§ 15 Styrelsens arbetsformer 2009
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelseinternat
Chefmöte
Riksstämman
Årsmöte
§ 16 Övriga frågor

12/3, Stockholm
6/5, styrelsen träffas på kvällen 5/5, Borås
2-4/9, Umasjö
15-16/10, styrelsen träffas på kvällen 14/10,
Sigtunahöjden
25-27/11, Älvsjö Stockholm
25/11, Älvsjö Stockholm

B.W. rapporterade från ett möte om Nysam i samband med Riksstämman
2008. De tio nu anslutna klinikerna träffades tillsamman med Helseplan.
Genomgång av de data som nu registreras in och förslag på förändringar.
Å.H. är inbjuden till nästa möte feb -09. Målsättningen i gruppen är att alla
kliniker successivt ska ansluta sig till Nysam. En utvecklad registrering
skulle på sikt kunna ersätta den nuvarande tjänsteenkäten.
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§ 17

Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Camilla Lorant

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

