PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2009-09-02 till 09-04

Plats

Umasjö

Närvarande

Åsa Hallgårde
Torsten Holmdahl
Stephan Stenmark
Jonas Hedlund
Jonas Sundén-Cullberg
Katarina Westling
Camilla Lorant
Bengt Wittesjö
Gunlög Rasmussen Adj

§1

Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Bengt Wittesjö

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 7/5 -09 granskades och
fastställdes.

§ 5 Ordförandes ärenden Å. H.
Å.H. har skickat en motivering till Socialstyrelsen angående önskat
namnbytet på specialiten till Infektionssjukdomar
Å.H. har skrivit svar på remissen Förslag till ändring i lagen (2006:323) om
utbyte av sprutor och kanyler (dnr S2009/2928/ST)
Å.H. redovisade från paneldiskussion under Almedalsveckan 1/7 om
antibiotikaresistens.
Simon Athlin, Örebro är årets RAF stipendiat
Nya SPUR inspektörer: Pia Forsberg från 2009. Nils Kuylenstierna, Anna
Werner, Bengt Hill och Åsa Hallgårde från 2010.
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S. S.
Inkomna remisser
-Förslag till nya föreskrifter angående biobanker i hälso- och sjukvården
från Socialstyrelsen – besvaras ej
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Rapport från PRISS-projektets fortsatta arbete. Testomgången med fyra
reviderade kliniker har genomförts och utvärderats med positivt resultat.
Inbjudan har nu gått ut till alla ortopedkliniker att anmäla sig till revision.
Målet är 10 kliniker HT 2009, 10-15 kliniker VT 2010, 15 kliniker HT
2010. Arbete med att rekrytera infektionsläkare till revisorsteamen pågår.
En genomgång av SILF:s representanter i olika grupper och organ.
Diskussion om policy för mandatperioder, fördelningar bland deltagarna
avseende ålder, kön, geografi, tid i specialiteten. Frågan diskuteras vidare
på chefmötet.

§ 7 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.H.
Läkarstämman.
Presentation av programförslag
Genomgång av inkomna abstracts med beslut om postrar och fria föredrag
Inkomna Remisser:
-Ett effektivare Smittskydd (SOU 2009:55), besvaras av Gudrun Lind
-Klinisk forskning, ett lyft för sjukvård (SOU 2009:43), besvarad av Lars
Hagberg
-Tillgång till vårdhygienisk kompetens, besvaras av Åsa Hallgårde
-MRSA i förskolan och MRSA-rekommendationer för bedömning av
bärarskap och smittrisk besvaras av Cecilia Rydén
Information från Internetmedicin.se om planera på att bygga upp en
interaktiv nätsida för infektionsläkare. Vi ställer oss positiva till projektet.

§ 8 Rapport från skattmästaren B. W. Skriftlig rapport
Nya ordinarie medlemmar.
Catarina Widing, ST-läkare, Inf klin Karlstad
Katarina Århem, leg läk, Inf klin KS
Martin Widlund, ST-läkare, Inf klin Örebro
Mattias Ericsson, ST-läkare, Inf klin, Östra sjh, Gtb
Arash Izadkhasti, ST-läkare, Inf klin, Östra sjh, Gtb
Lina Davies Forsman, leg läk, Inf klin KS Solna
Rapport från aktuellt bokslut för föreningen och Göran Sterners
resestipendiefond
Mot bakgrund av överskott från tidigare års Chefmöte tas inte någon
klinikavgift ut för mötet i år
Diskussion om inkommet avtalsförslag från Mediahuset. Nuvarande avtal
löper ut 2010-12-31
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§ 9 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C. Skriftlig rapport
24-25 september genomförs utbildningen i akutmedicin på Sigtunahöjden.
Nästa år planeras höstutbildningarna att ha infektionsprofil.
Våren 2010 planeras repetition av årets program i Mariefred.
§ 10 Redaktörens ärenden K.W.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3-09 föredrogs av Katarina Westling.
Deadline 7/9, utgivning oktober. Deadline för nr 4-09 är 20/10
§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L.
Tema för kommande ungt forum: Ortopediska infektioner med Bertil
Christensson, Marie Studahl och Bo Söderqvist
Checklistan är helt klar och ligger nu ute på hemsidan
Beslut: Styrelsen ger SPUK i uppdrag att ta fram en mall för ST kontrakt
§ 12 Programgrupper T.H.
Gruppen för Virala meningoencephaliter fortsätter sitt arbete och kommer
med en första presentation till riksstämman
§ 13 Hemsida T.H.

Vi genomför de layoutförändringar av hemsidan som tagits fram i samråd
med Mediahuset
Beslutas att införa utrymme för vikariatsannonsering

§ 14 Kvalitetsregister T.H., G.R.
Gunlög Rasmussen är nu registeransvarig. Ansökan till SKL för nästa år är
på gång. Presentation av ekonomi, förslag till utveckling och aktuella
kvalitetsmål. Diskussion om formerna för revisionsförfarande.
§ 15 Planering inför Chefmötet
Beslut om innehåll och program.
§ 16 Övriga frågor
H1N1- nya influensan
Genomgång av hur man planerat vaccination av sjukvårdpersonal och
omhändertagande av sjuka patienter runt om i landet. Beslutade att
cirkulera alla aktuella PM till varandra.
Å.H. tar kontakt med Socialstyrelsen för dialog om läget med nationella
riktlinjer för behandling och profylax med Oseltamivir
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Nya influensan kommer att bli en av huvudpunkterna på chefmötet i
oktober
§ 17

Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Bengt Wittesjö

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

