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§1

Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Camilla Lorant

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 13/1 -10 granskades. Därefter
fastställdes protokollet och lades till handlingarna.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
Redovisning av inkommande brev från Jesper Eriksson, Strama om
gemensam strategi för minskad antibiotikaförbrukning på sjukhus. Frågan
diskuterades vidare under § 6.
J.K. eftreträder Åsa Hallgårde i Infectious Disease Professional Affairs
commintee (ESCMID). J.K. deltar vid kommande möte under ECCMID.
Beslut att bistå RAV med 10.000kr
Beslut att Jonas Ahl förordnas som ny sammankallande för SPUK på 3 år
med början från hösten 2010
Beslut att Jonas Bläckberg förordnas som SILF:s representant i
referensgruppen för parasitologi på 3 år
Beslut att Svensk förening för tropikmedicin och internationell hälsa får
koppla sin hemsida till infektion.net via en länk
Rotarys läkarbank har tagit kontakt för att få presentera sin verksamhet på
läkarstämman. Rekommenderas i första hand att skicka in en presentation i
form av en poster. Kan även bli aktuellt med ett reportage i
Infektionsläkaren

2

Inbjudan från Socialstyrelsen att delta i diskussion om utveckling av
allogena benmärgstranplantationer till rikssjukvård 28/4. SILF beslutar att
tillfråga Britt-Marie Eriksson alt Bengt Gårdlund
§ 6 Gemensam diskussion med RAF, Strama och kvalitetsregister (Inga Odenholt, Ingrid NilssonEhle, Håkan Hanberger, Tomas Vikerfors)
Genomgång av våra olika roller och diskussion om gemensamma
samverkansformer.
Beslut om bilateralt remissförfarande mellan RAF (antibiotikapolicy inom
slutenvården) och SILF:s programgrupper
Beslut om gemensam skrivelse till SKL om införande av nationellt
dataprogram som registrerar antibiotikaförskrivning på sjukhus med
driftsstart senast 2011 06 30.
Beslut om införande av årlig avstämning mellan RAF och SILF:s styrelse
RAF får i uppdrag att komma med förslag för minskad
antibiotikaförbrukning på sjukhus till Stramas pågående arbete.
Information om RAF:s finansiering. Behov av ny RAF representant
kommande året
§ 7 Rapport från facklige sekreteraren S.S.
PRISS. Totalt har 33 av 76 ortopedkliniker hitintills anmält sig för revision.
Fortsatt behov av att rekrytera fler revisorer bland infektionsläkare.
S.S. åker på specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 30/3. Där ska
man som huvudpunkt diskutera frågan om bakjour, bakjourskompetens och
fortbildning för bakjourer.
Vi avstår från att nominera ledamot till läkarförbundets arbetslivsgrupp,
ALG
Inkomna remisser:
Bättre vård och stöd för individen. Om ansvar och tvång i den svenska
missbruks- och beroendevården. Besvaras ej
Regler för etablering av vårdgivare (SOU 2009:84). Besvaras ej
§ 8 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Fortbildningsmötet i Mariefred 26-28/4 är fulltecknat. Vid kommande års
annonsering ska det framgå att subventionerad anmälningsavgift endast
gäller medlemmar som är infektionsläkare
Inbjudan till höstutbildningen om tuberkulos på Ulfsunda slott kommer ut
med Infektionsläkaren 2-10 och på hemsidan.
§ 9 Rapport från vetenskaplige sekreteraren A.J.
Riksstämman 1-3/12 2010. Tema: Jämlik vård
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Symposier:
Jämställd vård, en infekterad fråga, Moderator Birgitta Evengård
PRISS-projektet, Moderator Bo Söderqvist
Hur fungerade vaccinationskampanjen mot Nya influensan A (H1N1)?,
Moderator Åke Örtqvist
Svenska kliniska erfarenheter av den Nya influensan A (H1N1), Moderator
Karlis Pauksen
Beslutat att förordna följande personer att vara sakkunniga att utse
mottagare av Svenska läkaresällskapets Pasteurmedalj i guld; Björn Olsen,
Lars Björk, Christina Åhren
2010 års Pfizerstipendie tilldelas Fredrik Kahn, Robin Brittain-Long och
Hanna Rundström med 25.000 kr vardera. A.J deltog inte i beslutet att utse
Hanna Rundström eftersom han är hennes forskningshandledare.
2010 års Rochestipendie tilldelas Jenny Nilsson och Marianne Alanko
Blomé á 37.500 kr vardera
Göran Sterners resestipendiefond på 10.000 kr tilldelas Sten Skogmar
§ 10 Skriftlig rapport från skattmästaren B. W.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Peik Brundin, ST-läkare, Inf klin Sundsvall
Kristofer Soldan, ST-läkare, Inf klin Växjö
Jan Gräsberg, ST-läkare, Inf klin Falun
Fredrik Rücker, ST-läkare, Inf klin Falun
Ulrika Erlandsson, leg läk, Inf klin, SU/Östra Gtb
Tuulikki Tovatt, spec läk, Inf klin, Karolinska Huddinge
Marie Bast, ST-läkare, Inf klin, Sundsvall
§ 11 Redaktörens ärenden K.W.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 2-10 deadline 7/4
§ 12 Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L.
Genomgång av förslag på mall för ST kontrakt som godkändes efter några
redaktionella justeringar
Ger i uppdrag och SPUK att om ett år göra en ny värdering av den avsatta
tiden för det vetenskapliga arbetet
SPUK har planer på att arrangera ett nationellt möte för klinikernas
studierektorer.
C.L. ska delta vid konferensen Framtidens specialistläkare i Malmö 8-10/9.
§ 13 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H.

4

Programgrupper
Programgruppen för CNS-infektioner planerar ett möte till och har som mål
att bli klara under 2010
Programgruppen för virala meningoencephaliter presenterar sitt program på
vårmötet i Umeå och programmet går snart i tryck.
Kvalitetsregister
Kvalitetsregistret har tilldelats ytterligare 200.000 kr från SKL.
Pågående arbete med att öka återkopplingen av data på klinikerna och att
bedöma hur stor andel av diagnoserna som kommer med i registren
Tomas Vikerfors registeransvarig under Gunlög Rasmussens
föräldraledighet
§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 15

Ordförande J.K. avslutade mötet

Stephan Stenmark
Facklig sekreterare

Jan Källman
Ordförande

Camilla Lorant
Protokolljusterare

