PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte och Internat för Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

23–25 augusti 2017

Plats

Omberg Turisthotell

Närvarande

Göran Günther (GG) ordf.
Anna Grahn (AG)
Maria Furberg (MF)
Jens Eriksson (JE)
Anita Hällgren (AH)
Fredrik Månsson (FM)
Lena-Maria Söder (LS)
Ulf Ryding (UR)
Tomas Ahlqvist (TA) (adj§5)

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Fredrik Månsson

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 18/5 2017 granskades och
godkändes.

5 Infektionsveckan 2017–2018, Anita Hällgren och Tomas Ahlqvist
Utvärdering av Infektionsveckan 2017: Styrelsen gick igenom utvärderingen från årets
Infektionsvecka och Mikrobiologiskt vårmöte. 27% utvärderingarna kommer från SILF:s
medlemmar vilket innebär att ca 50% av deltagarna svarat på enkäten. Informationen
kring kongressen har upplevts god. 97% av svarande kongressdeltagare har varit nöjda
med kongressen som helhet. Över 94% tyckte att det vetenskapliga programmet var bra.
En del av kritiken har kommit från IFIS som vill vara mer delaktiga. Lite synpunkter
kring grand round och hur det läggs upp. Genusperspektivet har belysts. 87% har varit
nöjda med att vi samarrangerar mötet med övriga föreningar. SILF:s medlemmar är de
som är mest nöjda med upplägget. Väsentligen goda omdömen kring det sociala
programmet. Utställarna var nöjda med placeringen av montrarna och har upplevt god
kontakt med mötesdeltagarna. Samarbetet med kongressbyrån Paraply fungerade bra.
Svårt med avtalsskrivningen för vissa utställare. Frukostseminarier tycks ha fungerat väl,
84% är nöjda, och några synpunkter från sponsorer har inte inkommit. Vissa önskemål
om frukostworkshop i SILF regi.
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Karlstad 2018:
Tomas Ahlqvist presenterade infektionskliniken i Karlstad och planeringen för nästa års
Infektionsvecka.
Program för Infektionsveckan 2018:
Ungt forum. Anordnas av SPUK. Fortsatt halvdag (8–12). FKM inbjuds fortsatt. Vidare
diskussion kring planering och eventuellt samarrangemang med FKM vid samrådsmöte
5/9. SILF står för kostnaden för tre föreläsare och övernattning, resa och konferens 1
dygn.
Två keynote lectures planeras.
Fyra symposier planeras, varav ett tillsammans med mikrobiologerna.
Tre-Fyra parallella interaktiva fallseminarier kommer att arrangeras. Varav ett
tillsammans med IFIS. Uppdrag åt IFIS att välja ämne till ett seminarie som vi håller
gemensamt. SILF bevakar frågan vid kommande xsamrådsmöten.
Rapporter från kvalitetsregistren, postersessioner, fria föredrag, grand round och Justus
Ström föreläsning arrangeras som vanligt.
Styrelsen träffas för förmöte kl. 11 på tisdagen och årsmötet hålls tisdag 17–18 före
postersessionen. Inte optimal tidpunkt, men svårt att hitta annan ledig plats i schemat.
Konstituerande styrelsemöte hålls torsdag kl. 18-19.
§ 6 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Infektionsveckan 2019. Jönköping är klara för att ordna mötet och
mikrobiologföreningarna är med i beslutet.
Infektionsveckan 2020:
Halmstad har visat intresse för att ordna mötet.
SKL: Tillsammans med SFVH (svensk förening för vårdhygien), folkhälsomyndigheten
och socialstyrelsen har SKL tagit fram rapporten ”Vårdrelaterade infektioner – kunskap,
konsekvenser, och kostnader”. Rapporten har diskuterats och kommer omnämnas i
Infektionsläkaren i ledare från GG samt länk till rapport.
Infektionsläkarföreningens representant i svenska läkarsällskapets referensgrupp för
parasitologi: Helena Hammarström, Infektionskliniken Göteborg. Avgående Jonas
Bläckberg tackas för utomordentliga insatser.
Vi har fått erbjudande HIV-information via SEI Healthcare. GG stämmer av med
Magnus Gisslén och Anders Sönnerborg kring detta.
§ 7 Facklige sekreterarens ärenden, Jens Eriksson
Remisser:
• Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant
papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn
(Folkhälsomyndigheten). Besvaras av styrelsen.
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•

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (Ds 2017:29). Fråga till Bengt
Ljungberg om att formulera ett remissvar.

Styrelsens arbetsformer 2017–2018
Chefmöte den 19–20 oktober
• Styrelsemöte och middag 18 oktober

Stockholm

Telefonmöte den 5 december kl. 13-15
Styrelsemöte 18 januari 9:30-16:00

Sällskapet

Styrelsemöte 15 mars 09:30-17.00

Sällskapet

Telefonmöte den 25 maj kl. 13-15
Infektionsveckan 29 maj-1 juni
• Årsmöte den 29 maj kl. 17-18
• Styrelsemöte den 30 maj kl. 17-19

Karlstad

Styrelseinternat den 22-24 augusti

Skåne

Chefmöte den 18–19 oktober
• Styrelsemöte och middag den 17 okt

Stockholm

Telefonmöte den 4 december kl. 13-15
UEMS: Malin Vading och Camilla Lorant har tackat till nominering. Frågan tas vidare
till SPUK för beredning av nya förslag till representanter.
§ 8 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Remisser:
God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och
nära vård (SOU 2017:53). Socialdepartementet. SILF besvarar remiss.
Kunskapsbaserad och jämlik vård - Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård
(SOU 2017:48). SILF besvarar remiss.
Inkomna frågor: Judith Bruchfeld har inkommit med fråga om genusneutral certifiering
av kurser som rekommenderas av SILF. Tanken är god och frågan stöds av SILF. Delvis
har vi redan detta förhållningssätt vid skapande av kurser. Certifiering av kurser görs ej
av SILF. AH besvarar frågan.

4

§ 9 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
Manusstopp för nr 3 är den 1 september och tidningen ges ut en månad senare. Nummer
3 kommer att innehålla ordinarie fasta punkter, Infektionsveckan 2017, 30 år av sprutbyte
i Malmö. Ny krönikör Jacob Paues. Vi letar efter en kvinnlig krönikör som kan alternera.
Manusstopp för nr 4 är den 3 november.
Manusstopp för 2018 års Infektionsläkaren kommer skickas ut till styrelsen framöver.
FH kommer besöka Mediahuset under september för möte kring arbetsformer kring
tidning och hemsida. B la att lyfta frågan om arkiv för SILF:s dokument.
Hemsidan: Ny hemsida under utveckling. Diskussion kring layout och innehåll. Ny
uppdelning på hemsidan kring egna vårdprogram och andra relevanta vårdprogram och
rekommendationer.
§ 10 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister, Anna Grahn
Kvalitetsregistren: NKR-Framtidens kvalitetsregister. Nationell översyn kring hur
kvalitetsregister skall läggas upp och finansieras. Diskussion kring detta i samband med
chefsmöte tillsammans med Per Arneborn.
Hemsidan: Diskussion har förts under redaktörens ärenden.
Programgrupperna: Dokument ” Rutin för inval av nya medlemmar i programgrupper”
kring utformande och rekrytering till programgrupper finns tillgängligt på hemsidan.
Möte med programgrupp Pneumoni planeras.
Kontakt med deltagare i programgruppen för Urinvägsinfektioner kring deras arbete och
behov av nyrekryteringar.
Programgruppen för bakteriella CNS-infektioner beräknas inom kort komma med ett nytt
vårdprogram.
Nytt vårdprogram för CDI är inom kort klart. Kommer publiceras och lyftas fram på
hemsidan.
Programgruppen för led- och protesinfektioner är igång med arbetet kring framtagande
av ett reviderat vårdprogram.

§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria Söder
Fallseminarier: Kommer anordnas den 28–29 augusti.
Ungt forum: Planering för har förts i samband med planering Infektionsveckan.
Diskussionspunkt kring att SILF medlemskap krävs för deltagande i av SILF anordnande
kurser.
UEMS: Beredande förslag till nya representanter.
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SPUK: Ny diskussion kring SK-kurser och hur vi tillgodoser att utbildningar anordnas
och särskilt ”obligatoriska kurser” i tropikmedicin och antimikrobiell terapi. Även
frekvens av fallseminarier behöver lyftas i kommande diskussioner.
§ 12 Utbildningsfrågor, Maria Furberg
SPUR inspektörer: Bengt Hill sammankallande.10 inspektörer. Under vårtermin har
inspektioner skett i Borås och Jönköping. Under hösttermin planeras inspektioner i
Helsingborg, Östersund. Falun, Eskilstuna och Linköping/Norrköping.
Höstutbildningen arrangeras den 23–24 oktober på Högberga gård i Stockholm och har
temat Antibiotika och antibiotikaresistens. Utbildningen hålls för andra gången och är
fulltecknad.
Vårutbildningen 2017 arrangeras den 19–21 mars. Andra omgången utbildning med tema
endokardit. Kommer hållas i Stockholmstrakten.
§ 13 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
Styrelsen informerades om att föreningens ekonomi fortsätter att vara god.
Ersättning SPUR-inspektörer: LIPUS ersätter två inspektörer. Fråga från Bengt
Hill/SPUK kring om vi kan finansiera ersättning för en tredje inspektör. Bifalles. UR
kontaktar LIPUS kring ersättningsfrågan.
Nya ordinarie medlemmar:
Joakim Lundvik, ST-läk Eskilstuna
Henrik Olsson, ST-läk Örebro
Julia Eriksson, ST-läk Norrköping
Helena Rybczynska ST-läk Karlskrona
Johanna Kuhlin ST-läk Stockholm
Karan Golestan ST-läk, SUS, Malmö
Isak Björklund Specialistläkare, Falun
Maria Persson Specialistläkare, Halmstad

§ 14 Planering inför Chefmötet
Styrelsen planerade årets Chefmöte som hålls den 19–20 oktober på Vår Gård i
Saltsjöbaden.
Ett preliminärt program fastställdes och tänkbara föreläsare skall kontaktas så snart som
möjligt. Punkter att diskutera. Kommande infektionsveckor och mikrobiologiskt
vårmöte. Anders Tegnell inbjuds för vidare diskussion kring hur professionen skall
samarbeta med Folkhälsomyndigheten kring t ex nationella vårdprogram och riktlinjer.
Göran Stiernstedt inbjuds för diskussion om utredningen ”god och nära vård” ur ett
infektionsmedicinskt perspektiv.
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§ 15

Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Jens Eriksson

Göran Günther

Fredrik Månsson

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

