PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2017-12-05

Plats

Telefonmöte

Närvarande

Anna Grahn
Jens Eriksson
Maria Furberg
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Lena-Maria Söder
Ulf Ryding

Förhinder

Göran Günther ordf.

§1

Vice ordförande Anna Grahn öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Lena Maria Söder

§3

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Ordförandes ärenden, Göran Günther/företräds av Anna Grahn
SILF håller sig uppdaterade när det gäller nomineringarna till den nationella
kunskapsstyrningsgruppen (SKL).
§ 5 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
Remiss: SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.
Beslut om svar på kommande styrelsemöte.

§ 6 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
Infektionsläkaren:
Nästa deadline är 19/1 för nummer som utkommer 26/2
•

Huvudartikel i kommande nummer (9/12) kommer att handla om
hur man i Stockholm arbetat med patientflöden och värdebaserad
vård. Ola Weiland ger en historisk exposé kring hepatit C i Sverige.
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•

Tidigare planerad artikel om värdebaserad vård planeras till
Infektionsläkaren nr 1 2018

•

Nästa deadline är 19/1 för nummer 1-2018 som utkommer 26/2

Hemsidan:
•

Nya hemsidan är fortsatt under utveckling med målet att vara klar
till början av 2018.

•

Vetenskaplig sekreterare inkommer med information kring
Infektionsveckan samt uppdateringar av kongresskalender.

•

Alla protokoll har inte lagts upp på hemsidan. Vi beslutar att den
facklige sekreteraren ser till att protokoll efter justering skickas till
Media-huset för upplägg på hemsidan. Även översyn kring bättre
transparens kring protokoll och aktuella remissvar som bör läggas
upp på hemsidan så att medlemmarna enkelt kan läsa dessa.

§ 7 Programgrupper och kvalitetsregistren, Anna Grahn
Förtydligande av processen kring förslag och skapande av nya vårdprogram
och vårdprogramsgrupper. Läggs i anslutning till vårdprogram på hemsida.
"SILF:s styrelse eller andra intresserade kan förslå nya ämnen till
vårdprogram. SILF:s styrelse tar sedan ställning till om ett nytt
vårdprogram bör formuleras och presenterar ett färdigt förslag på SILF:s
årsmöte för beslut"
Programgrupper:
•

UVI: Inga nomineringar har inkommit. Vidare diskussion med
sammankallande Torsten Sandberg samt brev till klinikchefer
planeras.

Kvalitetsregistren:
•

Till vårmötet planeras en presentation kring kvalitetsregistren.
Huvudansvarig Per Arneborn, för patientenkäten vid bakteriell
meningit: Maria Sjöberg, för endokarditregistret: Lars Olaison samt
för pneumoniregistret: Pontus Naucler.

•

Information kring kvalitetsregistren kommer utformas av Anna
Grahn och Per Arneborn och publiceras i infektionsläkaren.

§ 8 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria Söder
Fallseminarie planeras 27–28/8 2018. Växjö, Teleborgs Slott.
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Ungt forum: Under infektionsveckan. Tema feberutredning/oklar feber
Rekrytering av föreläsare pågår.
Diskussion kring frågan om obligatorisk randning för ST-läkare inom
primärvården. Frågan har varit aktuell i bl.a. västra götalandsregionen.
Fråga från sjukhusläkaren om SILF:s hållning i frågan. SPUK uppdras att
formulera svar.
§9 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Infektionsveckan 2018:
•

Diskussion kring program

Infektionsveckan 2020
•

Halmstad kan ej anordna mötet pga. att man inte kan ordna
kongresslokal.

•

Diskussion kring alternativa arrangörer.

Infektionsveckan 2022
•

Halmstad ombeds arbeta vidare på uppdraget

Kongressbyrå:
•

Samarbetsgruppen för Infektionsveckan och mikrobiologiskt
vårmöte har begärt in offerter PCO till för infektionsveckan 2019.
Efter prövning har beslut tagits att förorda kongressbyrån Commee.
Frågan gäller om SILF understödjer detta.
Beslut: Att stödja beslutet som tagits i samverkansgruppen.

Remisser:
Från SLS: Bastjänstgöring för läkare (DS 2017:56)
SILF förbereder svar på remiss.
Svenska läkarsällskapet:
•

Info kring de anslag som finns att söka hos SLS. Information i
infektionsläkaren planeras.

•

Diskussion kring nomineringar till SLS styrelse.

§ 10 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
Höstkurs: Antibiotika och antibiotikaresistens 23–24/10. Var fulltecknad
med 43 deltagare. Utvärdering 5,1 poäng av 6 möjliga.
Diskussion kring ytterligare kurs på detta tema alternativt nytt kurstema.
Artikel planeras i infektionsläkaren.
Vårkurs: Endokardit 19–21, 2018. Kursplats Ulfsunda slott
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MF har deltagit för SILF på möte ”tvärsektoriell handlingsplan mot
antibiotikaresistens. Rapport från mötet till SILF:s arkiv.
MF har deltagit för SILF på specialitetsföreningarnas representantskap
(läkarförbundet). Rapport från möte till SILF:s arkiv. Kommande möten för
specialitetsföreningarna är 10/4 samt 8/11.
§ 11 Rapport från skattmästaren, Ulf Ryding
SPUR:
•

Lipus utbetalar ersättning till SILF. Kommer att användas för
utbildning av framtida SPUR-inspektörer.

Ekonomi:
•

God, men preliminärt ett litet underskott 2017.

Chölmöte 2018:
•

Under planering. Mötesplats diskuterad.

Nya medlemmar:

Pernilla Kihlberg, ST-läkare, Örebro
Tobias Jakobsson, ST-läkare, Umeå

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13 Vice ordföranden förklarar mötet avslutat

Jens Eriksson

Anna Grahn

Lena-Maria Söder

Facklig sekreterare

Vice ordförande

Protokolljusterare

