PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2010-08-31 till 2010-09-01

Plats

Idöborg, Stockholm

Närvarande

Jan Källman, ordförande
Torsten Holmdahl
Stephan Stenmark
Anders Johansson
Jonas Sundén-Cullberg
Katarina Westling
Camilla Lorant
Bengt Wittesjö
Gunlög Rasmussen adj §14

§1

Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Katarina Westling

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 19/5 -10 granskades och
fastställdes.

§ 5 Ordförandes ärenden J. K.
Rapport från ett möte där man diskuterade en utredning om rikssjukvård för
allogen benmärgstransplantation. SILF representerades av Bengt Gårdlund.
J.K. är ordinarie fullmäktigeledamot vid SLS fullmäktigemöte 19/10. K.W.
är suppleant. SLF tar upp frågan om SLS rutiner för remisshantering
J.K. besvarar inkommande brev från Ingvar Rydén, Roche diagnostics
Till ny representant i UEMS, efter Ingrid Nilsson-Ehle, föreslås Karin
Lindahl. C.L. suppleant
Diskussion om nationellt program tillsammans med Strama till för minskad
antibiotikaresistens inom slutenvården. J.K. jobbar efter våra synpunkter
vidare med frågan tillsammans med Jesper Ericsson på Strama
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Allt vanligare med restnoterade antibiotika på apoteken t.ex. rifampicin.
Diskussion om strategier för att motverka utvecklingen. Vidare kontakter
tas med Läkemedelsverket
Namnbytet på specialiteten är en fortsatt långbänk där ett beslut på
Socialstyrelsen sannolikt kommer under hösten
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S. S.
Inkomna remisser. Remiss fån SoS via SLF: Synonymer till benämning av
kapitel och kategorier i ICF/ ICF-CY. Besvaras ej
Inbjudan från SLF att nominera förslag till ordförande och ledamöter inför
fullmäktigemötet i december. SILF avstår från nominering
S.S utses till SILF:s ledamot till SLF:s fullmäktigemöte 9-10/12
Lägesrapport från PRISS. 44 av landets ortopedkliniker är anmälda till,
eller har genomgått revision. Fortsatt arbete med att rekrytera ett tillräckligt
antal revisorer.
En genomgång av SILF:s representanter i olika grupper och organ.
Diskuterade förutsättningarna för framtida möten via web-konferens.
Demonstration av tekniken på styrelsemötet i oktober
§ 7 Rapport från vetenskaplige sekreteraren A.J.
Läkarstämman.
Presentation av programförslag
Genomgång av inkomna abstracts med beslut om postrar och fria föredrag
Inkomna Remisser:
Ny ordning för nationella vaccinationsprogram via SLS med svar före
15/10. Förslag på svarande: Torbjörn Norén Örebro, Marianne Hjertborn
Göteborg.
Kommittén som ska utse Justus Strömföreläsare behöver förnyas, 3
ledamöter.
A.J. tillfrågar Lars Hagberg, Magnus Gisslén, Lena Öhman, Anna Fernert
och Jonas Hedlund
§ 8 Rapport från skattmästaren B. W.
Redovisning av bokslut och balansräkning.
Separat diskussion hölls om distribution av Vårdprogrammet för virala
CNS infektioner. Styrelsen beslutar att programmet ska tryckas och skickas
som utskick till varje enskild medlem samt distribueras till klinikerna i
samband med Medicinska Riksstämman 2010. Diskussion om att ca 20%
av specialister och ST-läkare inte är med i SILF och hur den siffran skulle
kunna minskas. Målet är att ca 90% ska vara medlemmar.
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Nya ordinarie medlemmar
Maria Rydberg, ST-läkare Inf klin, Halmstad
Michael Stofkoper, ST-läkare, Inf klin Östergötland, Linköping
Therese Lindgren, ST-läkare, Inf klin, Norrlands universitetssjukhus
Fia Öhman, ST-läkare, Inf klin, SUS, Malmö.
Nya associerade medlemmar
Kjell Ivarsson, Verksamhetschef, Inf klin, Helsingborg
Tore Gutteberg, Professor, K.syk, Tromsö.
§ 9 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Kurs om Tuberkulos 18-19/10, Ulfsunda slott. Pedagogik med en
kombination av katedrala föreläsningar och interaktiva inslag. De 33
platserna blev snabbt fullbokade.
Planering av programmet för våren fortbildningsmöte.
IDSA har tagit kontakt med oss om en online examen som de erbjuder
§ 10 Redaktörens ärenden K.W.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3-10 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: Svampinfektioner med Jan Sjölin, annons
i Infektionsläkaren nr:3
C.L. utreder vidare möjligheterna att bli TAE representant
Pågående planering av fallseminariet i Uppsala 2011
§ 12 Programgrupper T.H.
Sepsisgruppen börjar översyn av vårdprogrammet med mål att vara klara
våren 2011. 3 artiklar planerade i läkartidningen under hösten
Revisionen för bakteriella CNS infektioner publiceras inom kort på
hemsidan
Programgruppen för Endokarditer planerar ny revision i samband med
riksstämman 2011
InfCare HIV. 99% täckningsgrad i landet. 82% med pågående behandling,
92% med<50 kopior/ml. Ska påbörja mätning av upplevd livskvalité. Data
presenteras i öppna jämförelser
InfCare hepatit har registrerat 2800 patienter fördelat på 3 kliniker, 4 på
väg. 10.000 kr anslutningsåret, sedan beroende på patientantal, ca 30.000kr.
Önskar på sikt en representant från SILF:s styrelse i styrgruppen för
registret.

4

§ 13 Hemsida T.H.

Det nya avtalet med Mediahuset diskuterades och godkändes efter en
mindre justering
Rapporterade det pågående arbetet med att lägga in nya delar på hemsidan
utifrån de förslag som diskuterades vid styrelsemötet 19/5.

§ 14 Kvalitetsregister T.H.,G.R.
Redovisning av inrapporteringsfrekvensen 2008-2010. Aningen vikande
inrapporteringsfrekvens för samma period 2010 jämfört med 2009. För
varje register finns det exempel på kliniker som inte registrerat alls under
2010.
Registren för septisk artrit (med och utan protes) och sepsis har flest
kliniker utan registreringar. Diskussion om huruvida man ska registrera
protesinfektioner som behandlas endast på infektionskliniken eller även de
som behandlas på ortopedklinik. Ska vi fortsätta registrera septisk artrit
både med och utan protes. Fortsatt diskussion på chefmötet
Fortsatt diskussion om hur registreringsfrekvensen ska öka i sepsisregistret.
Diskuterade möjligheten till förnyade kontrakt med klinikerna där man
beslutar om man ska fortsätta vara med i registren för septisk artrit och
sepsis och att man vid deltagande åtar tillgodose hög inrapportering.
Fortsatt diskussion på chefmötet
Registreringsansvariga sekreterare. Ansvarig läkare beslutar om vem som
ska sköta inmatningen (sekreterare eller sjuksköterska)
Fortsatt arbete i alla register med att förbättra täckningsgraden av
inregistreringar och analyserna av data.
Tydliggör att styrelsen önskar att programgrupperna även ska fungera som
referensgrupp inom området för kvalitetsregistren.
Förslag är att vi ska börja med öppna jämförelser från och med 2011.
Förslag att återkommande presentera data från registren vid vår- och
årsmötet.
Gunlög Rasmussen avgår som registeransvarig. Diskuterade förslag på ny
person.
Delregisteransvariga har tilldelats 1 veckas arbetstid av registrets budget.
Ansökan till SKL för 2011 år är på gång.
§ 15 Planering inför Chefmötet
Beslut om innehåll och program.
§ 16 Övriga frågor
§ 17

Ordförande J.K. avslutade mötet
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Stephan Stenmark

Jan Källman

Katarina Westling

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

