PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte och Internat för Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

24-26 augusti 2016

Plats

Sankt Jörgen Park, Göteborg

Närvarande

Göran Günther ordf.
Agnar Bjarnason
Maria Furberg
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Fredrik Månsson
Karolina Prytz
Ulf Ryding
Olof Blivik (adj§5)

§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Karolina Prytz

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 25/5 2016 granskades och
godkändes.

§ 5 Infektionsveckan 2017, Anita Hällgren och Olof Blivik
Utvärdering av Infektionsveckan 2016: Styrelsen gick igenom utvärderingen från årets
Infektionsvecka och Mikrobiologiskt vårmöte. En tredjedel av utvärderingarna kommer
från SILFs medlemmar. Över 90 % tyckte att det vetenskapliga programmet och mötet
som helhet var bra eller mycket bra. 77 % tyckte att det var bra eller mycket bra att mötet
arrangerades tillsammans med mikrobiologiföreningarna. Utställarna var inte nöjda med
placeringen av montrarna och vill ha mer kontakt med mötesdeltagarna.
Karlskrona 2017: Olof Blivik presenterade infektionskliniken i Karlskrona och
planeringen för nästa års Infektionsvecka. Mötet kommer att hållas i anslutning till
Stortorget och föreläsningar och symposier kommer att hållas i olika lokaler kring torget.
På torget kommer det att finnas ett tält med inomhusmiljö där mat och fika serveras och
där utställarna får plats. Budget, lokaler och socialt program är i stort sett klart. Budgeten
presenterades för styrelsen. Olof efterlyser en bättre överlämning till värdkliniken i
framtiden. Den manual som finns är inte färdig och det vore bra med en person som
fungerar som handledare för värdkliniken.
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Program för Infektionsveckan 2017: Infektionsveckan 2017 blir en dag kortare än
tidigare. Mötet börjar tisdag lunch den 16 maj och slutar fredag lunch den 19 maj.
Två keynote lectures planeras. Ett tillsammans med mikrobiologerna med Gunnar
Kalmeter som huvudtalare och ett med tema nytt infektionspanorama i
klimatförändingens spår där huvudtalare ännu inte är klart. AH och FM är ansvariga. I år
kommer keynote lectures inte att sponsras av industrin.
Fem symposier planeras med tema sepsis, nosokomiala pneumonier inklusive VAP,
fästingburna infektioner, kliniks relevans av nya mikrobiologiska diagnostiska metoder
och late breaking news. Förslag tillsymposiemoderatorer diskuterades. GG, MH och AH
ansvarar för att kontakta tänkbara symposieledare.
Fyra parallella interaktiva fallseminarier kommer att arrangeras med tema multiresistenta
gramnegativa infektioner, tropik, primär immunbrist och hepatit C. UR, KP, AB och MH
kontaktar respektive seminarieledare.
Ungt forum kommer även 2017 att vara en halvdag och tema blir infektionskonsulten.
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 eftermiddag före
postersessionen. Tisdag kväll Konstituerande styrelsemöte hålls torsdag kl. 17-19.
§ 6 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Infektionsveckan 2018. Visby kan inte vara värd för Infektionsveckan och
Mikrobiologiskt Vårmöte 2018 och alternativa orter diskuterades. Ordföranden skall
kontakta de kliniker som är aktuella och även diskutera förslagen med de
mikrobiologiska föreningarna. Beslut behöver fattas snarast.
Styrelsen diskuterade hur en gemensam budget för Infektionsveckan och Mikrobiologiskt
Vårmöte skall se ut. Hur skall ett eventuellt överskott eller underskott fördelas mellan
föreningarna? Det finns praktiska fördelar med att budgeten för mötet är gemensam för
de arrangerande föreningarna istället för som nu uppdelad mellan SILF och de
mikrobiologiska föreningarna. Grovt har fördelningen tidigare varit 60 % för SILF och
40 % för de mikrobiologiska föreningarna. Nu tillkommer IFIS som arrangerande
förening. Vi behöver skriva ett budgetavtal mellan de arrangerande föreningarna och ett
förslag bör vara klart till telefonmötet med IFIS, SFM, RFM och FKM den 13 september.
I tidigare diskussioner har tanken varit att utgå från antalet deltagare och dagar som de
deltar. Det tar å andra sidan inte hänsyn till hur mycket de arrangerande föreningarna
bidrar till programmet. Ett alternativ kan vara att förenkla fördelningen till fasta
procenttal, t ex 55 % för SILF, 35 % för de mikrobiologiska föreningarna och 10 % för
IFIS.
Ny representant i RAF: Styrelsen beslutar att utse Thomas Tängdén som representant för
föreningen.
Upprop för en nationell plan mot viral hepatit. Stephan Stenmark är initiativtagare för
uppropet och föreningen beslutar att ställa sig bakom detta.
STRAMA-nätverket: Ordföranden informerar om att STRAMA nätverket beslutat att
SILFs ordförande skall vara adjungerad till STRAMA nätverkets styrelse,
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§ 7 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Remisser: Från Socialdepartementet. Riskgruppsvaccinationer som särskilda
vaccinationsprogram. Beslutsunderlaget från Folkhälsomyndigheten har tagits fram i
samråd med representanter från SILF som nu tillfrågas om de även kan granska det
färdiga förslaget. MH ansvarar för frågan.
Ny representant till Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramafrågor: Jesper
Ericsson slutar och styrelsen behöver nominera en ny representant. MH bereder frågan.
Styrelsens arbetsformer 2016-17
Chefmöte 19-21 oktober

Vår Gård Saltsjöbaden

Telefonmöte 7 december kl. 13-15
Styrelsemöte 12 januari

Sällskapet

Styrelsemöte 13 mars med middag

Sällskapet

Infektionsveckan 16-19 maj

Karlskrona

Styrelseinternat 23-25 augusti

Omberg?

Chefmöte 18-20 oktober

Stockholm

Telefonmöte 5 december kl. 13-15
§ 8 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Vårdhygien har uttryckt ett intresse av att bidra till programmet under Infektionsveckan i
framtiden. AH tar med frågan till telefonmötet med IFIS, SFM, FKM och RFM i
september.
Justus Stöms Föreläsningsfond: Föreningens sakkunniga har suttit länge och nya behöver
utses. Formellt väljs sakkunniga av Sällskapet efter nominering från SILF. Förslag på
nya sakkunniga diskuterades. AH breder frågan.
Remisser:
Förfrågan från Sällskapet om nominering av potentiella granskare av ansökningar,
forskningsanslag mm från SLS. Namn inventerades och AH bereder frågan.
Förfrågan från Sällskapet om nominering av ST läkare till en referensgrupp om
tisdagsföreläsningarna på SLS i Stockholm. MH bereder frågan.

§ 9 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
Manusstop för nr 3 är den 1 september och tidningen ges ut en månad senare. Nummer 3
kommer att innehålla ordinarie fasta punkter, en fallbeskrivning från Halmstad, rapport
från infektionsveckan och presentation av årets Pfizerstipendiater mm. Rapport från
kvalitetsregistren presenteras i en bilaga.
Manusstop för nr 4 flyttas till den 10 november för att inte hamna mitt i höstlovet.
Fråga från mikrobiologerna om vi är intresserade av en punkt med nyheter från klinisk
mikrobiologi? Styrelsen är positiv till detta och om det fungerar bra kan det bli en
ordinarie punkt i Infektionsläkaren.
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Infektionsläkaren firar 20 år 2017. En tanke är att förnya tidningens layout i samband
med detta. Styrelsen är positiv till idén och Mediahuset får ta fram förslag som vi kan ta
ställning till. FM ansvarar för frågan.
Manusstop för 2017 års Infektionsläkare är den 23/1 för nr 1som kommer ut den 2/3, den
31/3 för nr 2 som kommer ut den 3/5, den 4/9 för nummer 3 som kommer ut den10/10
och den 8/11 för nr 4 som kommer ut den 12/12.
§ 10 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister, Agnar Bjarnason
Kvalitetsregistren: Under hösten kommer automatisk överföring av pneumoniepikriser
till kvalitetsregistret att starta i Örebro. Per Arneborn kommer att informera om detta på
Chefmötet i oktober.
Hemsidan: Agnar informerade om arbetet med att uppdatera hemsidans samling av
vårdprogram och behandlingsrekommendationer. Det kommer att finnas olika nivåer av
vårdprogram där vi skiljer på nationella vårdprogram som tagits fram av SILFs
programgrupper och andra vårdprogram och behandlingsrekommendationer från andra
organisationer.
Listan på hemsidan med e-postadresser till verksamhetschefer och medicinskt
ledningsansvariga läkare vid landets infektionskliniker är uppdaterad.
Hemsidans pushfunktion skickar inte ut all information som borde gå ut. AB undersöker.
Programgrupperna: Styrelsen diskuterade hur nya ledamöter i programgrupperna skall
utses och om vi bör införa någon form av mandatperioder. Frågan är inte helt enkel och
det är viktigt att bevara programgruppernas självständighet. AB påbörjar en dialog med
programgrupperna för att samla in deras åsikter och önskemål. Frågan skall tas upp på
Chefmötet i oktober.

§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK, Karolina Prytz
En ny HIV utbildning planeras. Målsättningen är att göra en kurs för infektionsläkare
som inte huvudsakligen arbetar med HIV. Inbjudan kommer att gå ut under hösten.
Hemsidans ST-sida är under uppbyggnad skall bland annat få en FAQ del.
Höstens fallseminarier anordnas den 29-30 augusti och har 22 anmälda deltagare.
§ 12 Utbildningsfrågor, Maria Furberg
SPUR inspektörer: Det saknas SPUR inspektörer och vi behöver ersätta Ann-Sofie
Duberg som har varit SPUR samordnare. Detta är en fråga som återkommer och där vi
inte har hittat någon lösning. Styrelsen föreslår att universitetsklinikerna skall bidra med
varsin SPUR inspektör och att landets övriga kliniker tillsammans bidrar med ytterligare
2-3 inspektörer. MF ansvarar för frågan som återigen måste lyftas på Chefmötet.
Höstutbildningen arrangeras den 24-25 oktober på Högberga gård i Stockholm och har
temat Antibiotika och antibiotikaresistens. Utbildningen hålls för första gången och är
fulltecknad med 47 deltagare.
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Vårutbildningen 2017 arrangeras den 27-29 mars i Skåne och kommer att vara en ny
utbildning med tema endokardit.
§ 13 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
Styrelsen informerades om föreningens ekonomi som fortsätter att vara god. Överskottet
från Infektionsveckan 2015 kommer att flyttas över till kontot för programgrupperna.
UR har personligen införskaffat ett nytt bokföringsprogram som nu även används för
föreningens ekonomi.
Nya ordinarie medlemmar:
Måns Stefansson, ST läkare, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Christoffer Ruus, ST läkare, Göteborg
Klara Sondén, ST läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Karolina Nissen, ST läkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
§ 14 Planering inför Chefmötet
Styrelsen planerade årets Chefmöte som hålls den 20-21 oktober på Vår Gård i
Saltsjöbaden.
Ett preliminärt program fastställdes och tänkbara föreläsare skall kontaktas så snart som
möjligt.
§ 15 Övriga frågor

AH samlade in information till kalendariet.

§ 16

Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Karolina Prytz

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

