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§1

Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Maria Furberg.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från telefonmötet 170112 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden, Göran Günther
Diskussion kring hur våra register skall administreras framöver och om det
behövs ett regelverk för hur registerdata får användas. Hur skall registren
administreras och finansieras om ansvaret flyttar från Örebro? Göran skall
ta upp detta med Per Arneborn. Styrelsen och i första hand föreningens vice
ordförande behöver arbeta med frågan under året.
Styrelsen beslutade att flytta ansvaret för hemsidan till redaktören från och
med årsmötet i maj för att skapa utrymme för vice ordförnaden att arbeta
med detta.
Pneumonigruppen håller på att justera det reviderade Vårdprogrammet för
samhällsförvärvad pneumoni från 2016 för att publicera det i en tidsskrift.
De har fått klartecken från Editor in Chief Arne Tärnvik att få det publicerat
i Infectious Diseases (fd Scand J of Inf Dis) och önskar medel för
översättningskostnader från SILF.
Styrelsen beslutade att bekosta detta.
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§ 6 Facklige sekreterarens ärenden, Magnus Hedenstierna
Ledarskapsprogram för infektionsläkare: Intresset från landets
infektionskliniker är svalt och styrelsen kommer inte att arbeta vidare med
frågan.
Remisser: Från Socialdepartementet: Rotavirusvaccination i det nationella
vaccinationsprogrammet. Remissen bör besvaras och styrelsen inventerade
namn på lämpliga personer. Magnus ansvarar för frågan.
RAF-stipendiat: Erika Ahlgren från Sahlgrenska Universitetssjukhuset
utsågs till årets RAF-stipendiat.
§ 7 Redaktörens ärenden, Fredrik Månsson
I tidskriftens nya version har vi bytt från tre till två kolumner och frånsett
några smärre missar blev numret lyckat. Bra med tematiken i
jubileumsnumret. Gunnar Kahlmeter utgick och det kommer istället en
intervju med honom i nummer 3.
Infektionsläkaren nr 2 2017 kommer att domineras av programmet till
infektionsveckan. Numret kommer även att innehålla en intervju med Per
Björkman som nyinstallerad professor i infektionssjukdomar i Malmö samt
en artikel om WHOs nya riktlinjer för behandling av MDR-TB av Lina
Davies Forsman. Till nästa nummer planeras även en artikel om Samuel
Arhur Rhedins arbete om användning av PcG vi pneumoni. Sven-Åke
Hedström blir intervjuad om sin nyutgivna bok "En vanlig läkares vardag".
Vi saknar krönikör till tidningen och styrelsen inventerade lämpliga
kandidater. En man och en kvinna vore bra. "Fem frågor till" vore ett bra
stående inslag om en ny färsk artikel från infektionssverige.
§ 8 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister
Agnar har fått en fråga angående upprättande av S. aureus bakteremiregister
vilket styrelsen anser vore värdefullt. Befintliga register måste dock fungera
och stärkas innan ytterligare register upprättas. Ännu ett register inte är
aktuellt idag då befintliga register belastar klinikerna i den mån att
registreringen blir lidande.
§ 9 Frågor för yngre läkare och SPUK
Inget under denna punkt.
§ 10 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Styrelsemöte för Göran Sterners resestipendiefond hölls. Revisorn har
tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen 2016. Vi planerar ett extra sammanträde
med styrelsen i augusti 2017 för att besluta om tilldelningen av 2018 års
stipendium, baserat på utdelningen som presenteras i slutet på mars 2017.
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Annons för årets stipendium gick ut i Infektionsläkaren nummer 4 2016.
Styrelsen granskade fem ansökningar till årets resestipendium.
Styrelsen utsåg Johan Karlsson Valik från Karolinska Universitetssjukhuset
till årets resestipendiat.
§ 11 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, Anita Hällgren
Infektionsveckan 2017: Folkhälsomyndigheten ansvarar för
programpunkten late breaker som får titeln: Aktuella nationella och
internationella förändringar av smittsamma sjukdomar.
Årets Justus Ström-föreläsare blir Jan Sjölin.
Infektionsveckans ekonomi: Karlskrona har inte fått ihop så många företag
som de hoppats på till vårmötet 2017. Guldsponsorer är fyra istället för tre
men färre tredagarssponsorer, bara 9 mot förväntade 20. Endast fem
frukostseminarier. Företagen var inte nöjda med förra årets möte och tycker
att det är dyrt och att de inte når fram till rätt målgrupp. Deltagarna har
anmält sig tidigare i år och hittills har vi 420 anmälda deltagare utöver
utställare och föreläsare. Budgeten går ihop för Karlskrona men bara nätt
och jämt. Vi behöver förhålla oss till det minskade intresset från industrin
inför mötet i Karlstad och kanske förändra något. Lokalerna för mötet i
Karlstad är mycket kostsamma. Vi behöver göra infektionsveckan mer
attraktiv även för utställarna.
Ungt Forum: I nuläget organiseras Ungt Forum separat från
infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte. Föreläsarna bekostas idag
av SILF men det finns inget formellt beslut för hur detta skall ske. Frågan
måste diskuteras inför nästa års infektionsvecka och kommer at tas upp på
styrelseinternatet i augusti.
Styrelsen beslutade att stå för kostnaderna för årets föreläsare.
Abstracts till Infektionsveckan: Styrelsen granskade 30 abstracts som
skickats in till Infektionsveckan. Ett abstract flyttades till mikrobiologerna
för bedömning och övriga abstracts accepterades. Fyra abstracts valdes ut
för muntlig presentation.
Pfizerstipendiet: Styrelsen granskade 8 ansökningar till årets
Pfizerstipendium och valde att dela stipendiet mellan två stipendiater som
får vardera 37 500 kr.
Styrelsen beslutade att tilldela Emilie Wahren Borgström (Stockholm) och
Disa Dahlman (Malmö) årets Pfizerstipendium.
Remisser: Information om vilka remisser som kommit in via Sällskapet: Ny
organisation för etikprövning av forskning, Ny lag om nationell
läkemedelslista samt Klassificering av nya psykoaktiva substanser.
Styrelsen valde att inte besvara dessa remisser.
§ 12 Utbildningsaktiviteter, Maria Furberg
Utbildningen ”HIV – En grundkurs” anordnades i Uppsala den 2-3 februari
och var mycket uppskattad. Det samlade betyget från deltagarna blev 5,4/6.
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Föreningen är helt beroende av att medlemmar i programgrupperna och
andra föreläsare har möjlighet att medverka i våra utbildningar för att de
skall kunna genomföras. Det har blivit svårare för alla kliniker att ge tid för
den typen av arbete och frågan behöver diskuteras förslagsvis på årets
chefsmöte.

§ 13 Skattmästarens ärenden, Ulf Ryding
Nya ordinarie medlemmar under:
Anders Nilsson specialistläkare Stockholm
Anna Säll ST-läkare Helsingborg
Kajsa Wyss ST-läkare Karolinska universitetssjukhuset Stockholm
Isabelle Eriksson ST-läkare Falun
Louise Rohlén ST-läkare Kalmar
Linnea Wiklund ST-läkare Sundsvall
Dan Sune ST-läkare, Norrköping
Lena-Maria Söder ST-läkare Gävle
Erika Norén ST-läkare Gävle
Gabriel Domert ST-läkare Falun
Jakob Altgärde ST-läkare Jönköping
Katarina Rosengren ST-läkare Visby
Johan Karp ST-läkare Skövde
Årets matrikel år snart klar och Ulf skickar ut en pdf till styrelsen före tryck.
Omberg bokat för internatet 23-25 augusti. Vår Gård bokad för chefsmötet
19-20 oktober och styrelsemöte 18 oktober. NYSAM är meddelade.
Ekonomin fortsatt bra, ingen anledning höja avgiften i år. Förslag till årsmötet
om oförändrad avgift.
§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15

Ordförande Göran Günther avslutade mötet.

Göran Günther

Magnus Hedenstierna

Maria Furberg

Ordförande

Facklig sekreterare

Protokolljusterare

