PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2016-05-25 17:30-20:00

Plats

Hotell Mollberg, Helsingborg

Närvarande

Göran Günther ordf.
Agnar Bjarnason
Maria Furberg
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Karolina Prytz
Ulf Ryding
Kristina Cardell (adj.)
Anna-Karin Lindgren (adj.)

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Fredrik Månsson.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 14 mars godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Ordföranden hälsade styrelsens nya medlemmar välkomna.
Representant till Folkhälsomyndighetens vaccinationsgrupp. Styrelsen
utsåg Ros-Marie Carlsson som ordinarie och Charlotta Rydgård som
suppleant.
Representant till RAF. Styrelsen utsåg Daniel Bremell till ny representant
för föreningen i RAF.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Styrelsens arbetsformer. Datum för styrelsens möten 2016 och adresslistan
för styrelsen uppdaterades.
Inkomna remisser. Inga remisser.
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§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell och Fredrik Månson
Kristina Cardell överrapporterade till föreningens nye redaktör Fredrik
Månsson.
Manusstop för nr 3 är den 1 september och för nr 4 den 3 november.
I nummer 3 kommer en fallbeskrivning från Halmstad, reportage från
Infektionsveckan och rapport från stipendiaterna.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren, Agnar Bjarnason
Maillistorna till styrelsen och verksamhetscheferna fungerar inte som de
skall. Det är sannolikt de mottagande servrarna som inte accepterar våra
mail och det är svårt att åtgärda detta.
Programgrupperna: Formen för hur vårdprogrammen skall utformas och
hur ofta de måste uppdateras behöver ses över. En annan fråga är hur nya
medlemmar i programgrupperna skall utses. AB skall diskutera detta med
programgrupperna. Vi behöver även fundera på hur vi skall ställa oss till
mindre omfattande behandlingsrekommendationer och regionala
vårdprogram som inte tagits fram av våra programgrupper. Frågan kan vara
ett lämpligt ämne att ta upp på Chefmötet.
Hemsidan: SILF:s vårdprogram och länkar till externa
behandlingsrekommendationer är en viktig och ofta besökt del på
hemsidan. Det behöver bli tydligare vad som är SILF:s vårdprogram och
vad som är nationella eller lokala behandlingsrekommendationer där SILF
inte tagit fram eller granskat innehållet.
Kvalitetsregistren: Per Arneborn kommer att gå igenom kvalitetsregistren
på mötet imorgon.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Karolina Prytz
SK kursen i tuberkulos kommer inte att hållas i år och det finns ingen kurs
som ersätter den i nuläget.
SK kursen i resemedicin och vaccination kommer också att upphöra och
behöver ersättas framöver.
Fler kurser om vanliga infektionssjukdomar (pneumoni, urinvägsinfektioner
etc) behövs.
Fråga från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd i Västra Götaland om en
SK kurs om smittskydd. Styrelsen är positiv till detta.
Ordinarie fallseminarier kommer att hållas i augusti och är fulltecknade.
§10 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Justus Ströms stipendiefond. Det är mycket komplicerat att ändra något i
stipendiefondens stadgar och frågan om att ta över ansvaret från
Läkarsällskapet kommer inte att drivas vidare. Nya ledamöter till Justus
Ström kommittén samt suppleanter behöver utses. Anita bereder frågan.
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Inkomna remisser: Från SLS om Infektionsverktyget. Anita Hällgren
besvarar remissen.
Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte i Karlskrona. AH
rapporterade om arbetet med Infektionsveckan 2017.
Värdklinik för Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2018 måste
utses inom ett par veckor. Göran Günther ansvarar för frågan.
Håkan Hanberger har lyft frågan om en nordisk utbildning om Antibiotic
Stewardship med internationella föreläsare. Styrelsen är positiv till iden
men behöver fundera vidare på formerna för detta.
§ 13 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin Lindgren och Maria Furberg
Anna-Karin rapporterade över till styrelsens nya utbildningsansvarig Maria
Furberg. Höstutbildningen 24-25 oktober på Högberga Gård i Stockholm
med tema antibiotikaresistens. Detta blir första gången kursen hålls och den
kommer att upprepas nästa höst.
Ann-Sofi Duberg slutar som SPUR-sammordnare och måste ersättas. Det
behövs även många nya SPUR-inspektörer. Det har visat sig vara svårt att
rekrytera nya SPUR-inspektörer och det är inte tydligt vem som är ansvarig
för att arbeta med detta. Styrelsen har tagit upp problemet på tidigare
Chefmöten och vi får göra det i höst igen. Landets stora universitetskliniker
behöver ta ett större ansvar för detta.
§ 14 Rapport från skattmästaren
Bokslut och budget presenterades på årsmötet. Ekonomin är mycket god.
§ 15 Övriga frågor

Ordföranden avtackade Anna-Karin Lindgren och Kristina Cardell.

§ 16 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Fredrik Månsson

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

