PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2009-05-07 09.00-12.00

Plats

Borås

Närvarande

Åsa Hallgårde
Torsten Holmdahl
Stephan Stenmark
Jonas Hedlund
Jonas Sundén-Cullberg
Katarina Westling
Camilla Lorant

§1

Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Katarina Westling

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 12/3 -09 granskades och
fastställdes.

§ 5 Ordförandes ärenden Å. H.
Beslutade att överlåta till Örebro att välja RAF stipendiat mellan sina 2
nominerade kandidater
Beslutades att utse Bengt Hill, Pia Forsberg och Åsa Hallgårde som nya
SPUR inspektörer. Vi arbetar vidare att rekrytera ytterligare 1-2
inspektörer.
Å.H. är inbjudan till en paneldiskussion under Almedalsveckan 1/7 om
antibiotikaresistens. Arrangeras av SLF.
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S. S.
Rapport från specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 31 mars
Rapport från PRISS-projektets fortsatta arbete
Inkomna remisser: Från SLF Remiss: En nationell cancerstrategi för
framtiden (2009:11)
Besvarade remisser: Från SLF Betänkandet Patientsäkerhet- Vad har
gjorts? Vad behöver göras?(SOU 2008:117) Besvaras av S.S
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§ 7 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C. Skriftlig rapport
Rapport från Vårutbildningen i Mariefred. Bra betyg i kursutvärderingen
Planer på att starta en 2 dagars kurs om tuberkulos.
§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.H.
Läkarstämman.
Godkända sektionsövergripande symposier:
*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 på sektionssymposium med ämnet Vanans makt och husets vin,
antibiotika och sjukdomspanoramat i Sverige, moderator Inga Odenholt
Planer på 40 postrar och 10 fria föredrag
Diskuterade formerna för posterpresentationen
Planerar att hålla årsmötet mitt på dagen onsdag 25/11
§ 9 Rapport från skattmästaren B. W. Skriftlig rapport
Inga nya medlemmar.
Rapport från aktuellt bokslut
§ 10 Redaktörens ärenden K.W.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3-09 föredrogs av Katarina Westling.
Deadline 7/9, utgivning oktober
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§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L.
Rapport från SPUK internat i mars. Checklistan till målbeskrivningen är
klar och ska eftergenomgång fastslås av styrelsen före 19/5. Den nya
checklistan ska sedan läggas ut på hemsidan.
Årets diagnostiska prov för ST läkare har genomförts.
Tema för kommande ungt forum: Ortopediska infektioner

§ 12 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H.
Arbetet med uppdatering av CNS infektioner pågår, virala
meningoencephaliter blir klart under året
Presentation av uppdaterat regelverk för kvalitetsregistret. Efter en ny
genomgång ska styrelsen ta beslut om godkännande
§ 13 Möte med Mediahuset
Gemensamt samtal med Olle Lundblad från Mediahuset om tidningen och
hemsidan
§ 14 Inför styrelseinternatet
En genomgång av SILF:s representanter i olika grupper och organ
Att fastställa programmet inkl föredrag och postrar till läkarstämman
Att fortsätta arbetet med hemsidan och att diskutera ett ev. nytt avtal med
Mediahuset
Att planera programmet för Chefmötet på Sigtunahöjden 15-16/10
§ 15 Inför medlemsmötet
Genomgång av dagordningen inför medlemsmötet
§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 17
Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark
Facklig sekreterare

Åsa Hallgårde
Ordförande

Katarina Westling
Protokolljusterare

