PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2017-05-19, 17:00-18:30

Plats

Konsthallen Karlskrona

Närvarande

Göran Günther ordf.
Agnar Bjarnason
Maria Furberg
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Karolina Prytz
Ulf Ryding
Jens Eriksson
Lena-Maria Söder

§1
§2
§3
§4

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.
Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anita Hellgren
Dagordningen fastställdes.
Föregående protokoll från styrelsemötet den 17-03-13 godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Ordföranden hälsade styrelsens nya medlemmar välkomna.
Medlemskap i svenska läkarsällskapet: Frågan om obligatoriskt medlemskap i Svenska
läkarsällskapet för medlemmar i SILF diskuterades. Vi inväntar tydligare information i
frågan från SLS. Frågan tas upp ånyo under SILF internat i augusti.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Uppdatering av adresslista skickas till Svenska Läkarsällskapet och Sveriges
läkarförbund.
UEMS representanter har utsett. Till ordinarie utses Malin Vading och till suppleant
Camilla Lorant. Frågan tas vidare av Magnus Hedenstierna.
RAF ordf. Håkan Hahnberger önskar komma till SILF. Inbjuds till styrelseinternat i
augusti.
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Styrelsen har bett Anders Blaxhult besvara remiss ”Uppdrag till Folkhälsomyndigheten
angående den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar”
(S2016/03248/FS) till Socialdepartementet
§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månson
Genomgång av senaste numret av Infektionsläkaren. Vi har uppmärksammat en del
stilfel. Inför kommande år funderingar kring annan deposition av innehåll. Fundering
kring att publicera program för Infektionsveckan som bilaga till Infektionsläkaren.
Fredrik Månsson kontaktar Mediahuset i frågan. Även Mikrobiologer behöver tillfrågas
om publicering av abstracts. Diskussion kring att erbjuda utskick av Infektionsläkaren
även till de mikrobiologiska föreningarna inför vårmötet.
Fredrik Månsson och Cecilia Rydén planerar att besöka Mediahuset för diskussion kring
rapportering av avhandlingar.
Bevakningspanel av vetenskapliga nyheter planeras för att öka det vetenskapliga
innehållet i Infektionsläkaren. Medlemmar till bevakningspanel rekryteras av redaktören
och kommer företrädesvis utgöras av yngre specialister.
Nästa manusstopp till Infektionsläkaren: 2017-09-01

§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren, Agnar Bjarnason
Hemsidan: Planering av att överflytta ansvar till redaktören. Dock ett relativt stort arbete
som behöver fördelas inom styrelsen.
Referensgrupper: Riktlinjer för rekrytering till referensgrupper framtages av vice
ordförande. Ökad tydlighet kring vilka riktlinjer SILF står bakom.
Programgrupperna: Samtal med Torsten Sandberg, sammankallande i programgrupp,
kring vårdprogram för urinvägsinfektioner och hur man hanterar en ökande MDRproblematik.
Möte med sammankallande i vårdprogramsgrupp för pneumoni planeras.
Kvalitetsregistren: Vice ordförande har haft kontakt med kvalitetsregisteransvarig Per
Arneborn kring våra kvalitetsregister. Frågor kring finansiering. Minskade anslag från
SKL. Idag bekostat av Örebro landsting.
Varierande grad av inrapportering. Diskussion kring hur våra register skall se ut i
framtiden.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Lena-Maria Söder
Samverkan med Karolina Prytz kring planering av fallseminarier. Fortsatt planeras 2
seminarier årligen.
§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Inkomna remisser: Via svenska läkarsällskapet: ”Ny ordning för att främja god sed och
hantera oredlighet i forskning”. SILF besvarar remiss. Lars Hagberg och Lars Lindqvist
kommer tillfrågas.
SPUK: Fråga från SPUK kring hur man skall hantera kravet på vetenskapligt arbete
under ST. SILF ställer sig bakom skrivelse från SPUK kring möjligheter att avstå kravet

3

på vetenskapligt arbete i de fall ett mer omfattande vetenskapligt arbete tidigare skett
under grundutbildningen.
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte i Karlstad: Fortsatt samarbete med de
mikrobiologiska föreningarna kring arrangerandet av Infektionsveckan. Planering av
program kommer ske under SILF styrelseinternat 170823–25.
Vårdhygien/smittskydd önskar vara med i programkommitté. Beslut om att vi beaktar
deras önskemål om att lyfta vårdhygieniska frågor i programmet, men att avslå deras
önskan om att deltaga i programkommittén.
§ 13 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
Utbildningsaktiviteter: Höstkurs ”Antibiotika och antibiotikaresistens” Högberga Gård
23–24/10. Våkurs ”Endocardit” 19–21/3, kursort ännu ej klart.
§ 14 Rapport från skattmästaren
Bokslut och budget presenterades på årsmötet. Ekonomin är mycket god.
Nya medlemmar:
Anna Jogenfors ST-läkare, Jönköping
Urban Johansson Kostenniemi ST-läkare Umeå
John König Walles ST-läkare Kristianstad
Sara Cederwall ST-läkare SUS, Lund
Matrikel utskickad
Styrelseinternat i Omberg är arrangerat
§ 15 Övriga frågor
Inga
§ 16 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Jens Eriksson
Facklig sekreterare

Göran Günther
Ordförande

Anita Hellgren
Protokolljusterare

