PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2012-01-11 09.30-16.00

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Jan Källman ordf
Anders Johansson adj § 1-19
Hans Norrgren
Kristina Cardell
Camilla Lorant
Stephan Stenmark
Jonas Sundén-Cullberg adj § 1-12
Maria Werner
Johan Westin
Anna-Karin Larsson
Torsten Holmdahl adj § 1-19

§1

Ordförande Jan Källman öppnade mötet. Hälsade de nya ledamöterna
särskilt välkomna

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Maria Werner

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 13/10 -11 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
Diskussion om framtida samarbete med IFIS på vårmötet. Vi ska fortsätta
att hålla i det vetenskapliga programmet men bjuda in till samarbete.
SPUR inspektioner. Nationellt är man på väg att ändra strategi från att
enskilda kliniker anmäler sig till att man ska verka för
landstingsgemensamma anmälningar och inspektioner.
Vi efterfråga svar från SLF i frågan om brist kursutbud för ST läkare.
14/3 inbjudan till diskussion om fortbildning med aktörer från SLF, SoS
och SKL. A-K.L. deltar i mötet.
Brev från Anders Sönnerborg med inbjudan till SILF att ha en representant
i en nyformerad styrgrupp för InfCare HIV. Styrelsen beslutar att utse Hans
Norrgren.
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Vi tar kontakt med InfCare hepatit med fråga om representant från SILF
även i den styrgruppen.
Infektionsverktyget. Testversion nu igång i Uppsala och Göteborg. Viktigt
att infektionsläkare är med i styrgrupperna för införandet i varje landsting.
Kontakt tas med verksamhetschefer och Stramanätverket för att få med en
representant och att kunna påverka diagnoslistan. Ämnet tas upp i
kommande tidning.
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S.S.
Rapport från möte på Socialstyrelsens om den pågående utredningen om ny
specialitetsindelning. Allt talar för att vi även fortsättningsvis är egen
basspecialitet. Vi har tillstyrkt önskemål från föreningen för Vårdhygien att
få bli tilläggsspecialitet till oss. Utredningen väntas komma ut på remiss
april med beslut i juni 2012
§ 7 Redaktörens ärenden K.C.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 1-12 och nr 2-12
Deadline nr 1 18/1, nr 2 22/3
Idéer för kommande artiklar diskuterades.
§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren A.J. och J.W.
Inkommande remiss:
6 remisser från SLS som inte besvaras
Besvarad remiss:
Krav på luftrenhet i operationsrum. Besvarad av A.J.
Vi har fått inbjudan att nominera till SLS prioriteringskommitté. Man
efterfrågar en kvinna med docentkompetens inom klinisk mikrobiologi. Tre
tillfrågade har tackat nej, ytterligare kandidater diskuterades.
SLS sekreterarmöte är tidigarelagt till 30/1, där ska man diskutera 2012 års
riksstämma . J.K. deltar
Riksstämman 2011 hade 8000 besökare. Sammanfattning av allmänna
intrycken
Riksstämman 2012 hålls 28/11 – 30/11. Tema: Framtidens hälsa
Förslag på ämnen för fyra symposier och lämpliga moderatorer
diskuterades. Deadline för förslag 2 mars 2011
Planerar för fortsatt samordnat program med föreningen för medicinsk
mikrobiologi
Deadline för fördrag och posters troligen i slutet av augusti.
Göran Sterners resestipendium, Roche- och Pfizerstipendierna är
annonserade i tidningen nr 4 2011, deadline 1/3.
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§ 9 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Information om fortbildningsmötet i Vår Gård i Saltsjöbaden 23-25/4.
Tema om kirurgiska infektioner.
Inbjudan till höstutbildningen planeras klar till Infektionsläkaren 2-11.
Tema inte klart ännu. Har bl.a. inkommit önskemål om ortopediska
infektioner.
Fortsatt information om vårmötet i Stockholm.
§ 10 Rapport från skattmästaren H. N.
Presenterade bokslut för 2011.
Fortsatt diskussion om möjligheten att tillskapa en infektionsfond.
Diskuterade vilken senior kollega som ska tillfrågas att arbeta vidare med
frågan.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Katarina Nyström, ST-läkare, Infektionskliniken Universitetssjukhuset i
Linköping
Bianca Stammler Jaliff, ST-läkare, Infektionskliniken Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm
Anna Widell, ST-läkare, Infektionskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
Karolina Hermansson, ST-läkare, Klinisk mikrobiologi och
Infektionskliniken, Solna, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Lars Gustavsson. ST-läkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg
Heike Haunstetter, ST-läkare, Infektionskliniken, Visby Lasarett, Visby
Thomas Hellborg, ST-läkare, Infektionskliniken, Kalmar Lasarett, Kalmar
Som nya associerade medlemmar i föreningen antogs:
ingen
§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L. (Skriftlig rapport)
Ungt forum 29/11 blev bra, 27 deltagare.
Nästa fallseminarium hålls 15-16/3 2012, inbjudan har gått ut till alla
verksamhetschefer.
Ytterligare ett fallseminarium planeras i höst, annons går ut med i nr 2 av
tidningen.
SPUK fortsätter arbetet med målbeskrivningen för randningar under våren .
Har varit problem för dem som är i mitten på sin ST att komma med på
kursen i antimikrobiell terapi. Det är omvänd turordningen på från och med
i höst och Uppsala kommer att hålla en extrakurs i maj, som blir en
betalkurs.
C.L. ska presentera en redovisning av kursutbud i relation till efterfrågan
vid nästa styrelsemöte 13/3
§ 12 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H.
Programgrupper
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Endokarditprogrammet ska revideras och planerar att hålla ett internat.
Programgruppen för urinvägsinfektioner gör en revision utan något internat.
Sepsisgruppen har kommit långt i sin revisionsprocess, slutlig skrivfas
påbörjad.
Kvalitetsregister
Kvalitetsregistret har tilldelats 1,5 milj kr från SKL. Vi får nu resurser för
utökad sekreterarkapacitet och möjlighet till att besöka klinikerna. På sikt
ska registren göras tillgängliga för öppna jämförelser.
Hemsidan
Mediahuset har presenterat ett förslag på app som vi ska testa.
§ 13 Gemensamt möte med IFIS
Besök av två representanter från IFIS. Samtal om gemensamt vårmöte med
sjuksköterskorna i Örebro 2013. Diskuterade fram en gemensam målbild
för det fortsatta samarbetet.
§ 14 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Presenterade bokslut för Göran Sterners resestipendiefond 2011.
12.000 kr kan delas ut 2012. Annons om stipendiet gick ut med nr 4-11 och
påminnelse kommer i nr 1-12. Ansökningstiden går ut 1/3 2012.
§ 15 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2012
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen
(organisations nr 802017-9480) är var för sig föreningens ordförande Jan
Källman (580704-2014) samt skattmästare Hans Norrgren (600705-0054).
§ 16 Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond, firmatecknare för 2012
Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
(organisations nr 812000-3077) är var för sig föreningens ordförande Jan
Källman (580704-2014) samt skattmästare Hans Norrgren (600705-0054).
§ 17 Styrelsens mötesplanering inför 2012
13/3, styrelsemöte i Stockholm
21/5, styrelsemöte på förmiddagen i Stockholm
21-23/5, vårmötet i Stockholm
29-31/8, Internat i Fjällbacka
11/10, styrelsemöte på förmiddagen
11-12/10, chefmötet
28-30/11, medicinska riksstämman i Stockholm
29/11, årsmöte
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§ 18

Övriga frågor
M.W. rapporterade om arbetet med nya kliniska anmälningarna i SmiNet

§ 19

Ordförande J.K. avslutade möte

Stephan Stenmark

Jan Källman

Maria Werner

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

