PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2016-03-14 09.30-17.00

Plats

Danderyds Sjukhus, Stockholm

Närvarande

Göran Günther ordf.
Agnar Bjarnason
Kristina Cardell
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Karolina Prytz

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Anita Hällgren.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 1 december 2015 och
telefonmöte den 10 februari 2016 godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Information om arbetet med att ta fram ett dokument för hur
infektionsveckan skall arrangeras.
Vi behöver utse en ny förtroendeläkare. Olika namn inventerades.
Ordföranden arbetar vidare med frågan.
§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Representant till InfCare Hepatit: Styrelsen utsåg Agnar Bjarnason till
styrelsens representant i InfCare Hepatit. På sikt bör även representanten i
InfCare HIV sitta i styrelsen.
RAF stipendiat 2016: Ingen nominering har kommit in till styrelsen i tid
och styrelsen beslutade därför att förlänga nomineringstiden till den 15
april.
Ny representant till UEMS: Styrelsen beslutade att utse Karin Lindahl som
ordinarie representant och Anna-Karin Lindgren till suppleant. Båda
representanterna skall vid behov ha möjlighet att delta i UEMS möten.
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Remiss från Läkarförbundet: Läkarförbundets rekommendationer för
allmänna kompetenser i ST. Besvaras av SPUK.
§ 7 Redaktörens ärenden, Kristina Cardell
Nr 1 2016 har publicerats. Manusstop för nr 2 är den 7 april och i det
numret kommer bland annat abstract till infektionsveckan publiceras. Nr 2
kommer även att inkludera tropiknytt och kanske en artikel om Zikavirus?
Fallbeskrivning från Göteborg och en reseberättelse för Göran Sterners
resestipendium kommer också att finnas med.
Diskussion om Infektionsläkarens innehåll framöver.
Manusstop för nr 3 är den 1 september och för nr 4 den 3 november.
§ 8 Programgrupper, hemsidan och kvalitetsregistren, Agnar Bjarnason
Programgrupperna: Vårdprogrammet för endokardit håller på att
uppdateras.
Det vore bra med tydliga riktlinjer för hur ofta vårdprogrammen skall
uppdateras och hur de skall vara utformade. Vilka kriterier skall vi ha för
att föreningen skall ställa sig bakom andra vårdprogram som inte tagits
fram av våra programgrupper? Detta kan till exempel vara regionala
vårdprogram eller nationella behandlingsrekommendationer från till
exempel STRAMA. Agnar får i uppdrag att bereda frågan som också skall
tas upp på föreningens årsmöte.
Hemsidan: Arbete pågår med en ST flik på hemsidan.
Kvalitetsregistren: Flytt till registercentrum syd pågår. Automatisk
överföring av pneumoniepikris i Örebro skall fungera till sommaren.
§ 9 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Karolina Prytz
Årets ST tenta är klar och håller på att korrekturläsas.
Vårens fallseminarium för ST läkare var mycket lyckat och fulltecknat. En
extra omgång kommer att arrangeras v 35.
Ungt forum kommer att handla om pneumoni med bland annat Jonas
Hedlund som föreläsare. Årets ungt forum är förlängt till en halv dag.
Studierektorsmöte hålls under Infektionsveckan.
En uppdaterad checklista för ST och aktuella kurser kommer att läggas ut
under ST fliken på hemsidan.
SK kurser: Information om aktuella kurser och vad som händer framöver.
§ 10 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Styrelsemöte för Göran Sterners resestipendiefond hölls. Annons för årets
stipendium gick ut i Infektionsläkaren nr 4 2015.
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Styrelsen utsåg Helena Berggren, Uppsala till årets resestipendiat.
§11 Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond, firmatecknare för 2015
Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
(organisations nr 812000-3077) är var för sig föreningens ordförande Göran
Günther (540618-0157) samt skattmästare Ulf Ryding (550928-4039).
§12 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Infektionsveckan i Helsingborg: Anita och Anna-Karin informerade om hur
arbetet med infektionsveckan fortlöper.
39 abstracts har skickats in och granskades av styrelsen. 4 abstracts valdes
ut för muntlig presentation under mötet. Styrelsen hade kompletterande
frågor kring ett abstract och övriga abstracts accepterades för
posterpresentationer.
Infektionsveckan 2017: Anita informerade om arbetet med att ta fram ett
ramprogram för mötet 2017. Anita och Göran skall träffa de
mikrobiologiska föreningarna den 21 april för att diskutera och fatta beslut
om detta. Styrelsen förde fram synpunkter och förslag.
Pfizerstipendiet: 7 ansökningar till Pfizerstipendiet hade kommit in varav 6
uppfyllde de formella kriterierna och bedömdes av styrelsen. Styrelsen
valde att i år dela ut stipendiet till två stipendiater.
Styrelsen beslutade att tilldela Martin Kåberg (Stockholm) och Anton
Reepalu (Skåne) årets Pfizerstipendium.
Remisser: Från Sällskapet om synpunkter på Göran Stiernstedts utredning
SOU 2016:2 Effektiv vård. Det är inte självklart att vi skall besvara
remissen och vem som i sådana fall skall göra det. Anita bereder frågan.
Justus Ströms föreläsningsfond: Anita har kontaktat Sällskapet angående
ändrade stadgar för fonden. Styrelsen vill ta över förvaltningen av fonden
från Sällskapet om möjligt. Styrelsen behöver därtill nominera nya
sakkunniga och suppleanter till föreläsningsfonden. Magnus och Anita
bereder frågan.
§ 13 Utbildningsaktiviteter, Anna-Karin Lindgren
Vår- och höstutbildningarna 2016 kommer att arrangeras som planerat.
Anna-Karin och tillträdande utbildningsansvarig kommer båda att delta
under höstutbildningen så att Anna-Karin kan rapportera över på ett bra
sätt.
§ 14 Rapport från skattmästaren
Inget under denna punkt.
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§ 15 Övriga frågor

Styrelsens arbetsformer:
Infektionsveckan 24-27 maj
Helsingborg
- Förmöte 24 maj kl 12-13
- Årsmöte 25 maj kl 12:15-13:15
- Styrelsemöte 25 maj 17-20 med efterföljande styrelsemiddag
Styrelseinternat 24-26 augusti

Göteborg

Chefmöte 20-21 oktober
- Styrelsemiddag 19 oktober

Vår gård, Saltsjöbaden

Telefonmöte 7 december kl 13-15
Styrelsemöte i januari 2017
- Årsmöte i Göran Sterners resestipendiefond
- Firmatecknare för SILF och Göran Sterners resestipendiefond

§ 16 Ordföranden förklarar mötet avslutat

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Anita Hällgren

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

