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§1

Nationella Strama, Stephan Stenmark
Presentation av Nationella Stramas arbete.
Nationella Strama kommer att tillsätta en arbetsgrupp för nationella
rekommendationer för behandling av samhällsförvärvade infektioner. Man
vill bjuda in 6-8 infektionsläkare från hela landet för att delta i arbetet och
vill gärna ha styrelsens stöd för detta. SILF stödjer detta.
Nationella Strama vill även tillsätta en arbetsgrupp för kunskapsunderlag för
behandling av MRB. SILF stödjer detta.
Alla landsting skall kunna återkoppla lokala resistensdata.
Ny hemsida för Strama kommer under våren.

§2

Infektionsveckan, Anita Hällgren, Anna-Karin Lindgren
Planeringen för Helsingborg går enligt plan. I nuläget är ganska få deltagare
anmälda men industrin är välrepresenterad. Detta lär ändra sig snart. Vi har
bara fått in ett abstract och en påminnelse behöver gå ut till klinikerna.
Infektionsveckan i Karlskrona 2017. Anita presenterade ett förslag till
programmall för mötet. Styrelsen kom med en del synpunkter som Anita
skall återkoppla till medarrangörerna.
Ett uppstartsmöte planeras för Infektionsveckan 2017. Göran Günther och
Anita Hällgren representerar föreningen vid mötet.
Styrelsen diskuterade hur budgeten skall fördelas mellan de arrangerande
föreningarna. Det rimligaste förslaget är att antalet deltagardygn för varje
föreningen avgör hur stor del av vinst eller förlust som belastar respektive
föreningen. Beslut om detta måste ske i samråd med övriga föreningar.
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Hur skall vi utses värdklinik för mötet i framtiden? Göran Günther skall
diskutera detta med ordförandena i de mikrobiologiska föreningarna.
Anita, A-K, Ulf, Magnus och Göran träffar övriga arrangerande föreningar
tisdag morgon i Helsingborg för att planera för mötet 2018.
§3

Årsmötet och valfrågor, Magnus Hedenstierna
Kallelsen till årsmötet har gått ut i senaste Infektionsläkaren. MH har börjat
arbeta med verksamhetsberättelsen och behöver få in uppgifter från styrelsen
och referensgrupper till denna.

§4

Remisser, Magnus Hedenstierna och Anita Hällgren
Från Sällskapet:
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagande till vård, omsorg och
forskning (SOU 2015:80). Besvaras av Adam Linder och Mia Furebring.
Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa, SOU
2015:98. Granskas av Ulf Ryding för att se om vi bör ha synpunkter.
Beslutsunderlag till regeringen om införande av vaccinationer i det nationella
särskilda vaccinationsprogrammet. Besvaras av Soo Aleman, Marianne
Jertborn och Judith Bruchfeldt.
Från Svensk Förening för Vårdhygien: Byggenskap och Vårdhygien;
Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av
vårdlokaler. Besvaras av Peter Lanbeck och Torsten Holmdahl.
Från Förbundet: Ökad tillgänglighet till sprutbytesverksamheter i Sverige
(Ds 2015:56), Gem 2015/0350. Besvaras av Martin Kåberg.

§5

Utbildningsfrågor, Anna-Karin Lindgren
Vårutbildningen är fulltecknad och det står flera i kö. Höstutbildningen är en
ny utbildning om antibiotikaresistens och några anmälningar har redan
kommit in.

§6

Infektion.net och Infektionsläkaren, Agnar Bjarnason och Kristina Cardell
Maillistorna till styrelen och verksamhetscheferna är klara och fungerar. Vi
behöver en rutin för att uppdatera listan fortlöpande.
Rapport från möte med kvalitetsregistren. Registren håller på att föras över
till registercentrum syd vilket innebär en hel del arbete. Omvårdnadsaspekter
efterfrågas i registren och arbete med att ta fram detta pågår. Detta kommer
att ha betydelse för den framtida finansieringen av registren. Arbete med
automatisk överföring av epikris till pneumoniregistret går framåt och
kommer snart prövas i Örebro.
Infektionsläkaren nr 1 har gått till tryck. Arbete med kommande nummer
pågår.
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§7

Stipendier och fondfrågor och Ekonomi, Ulf Ryding
Föreningens ekonomi är god och teckningsrätten för föreningen har nu förts
över från Hans Norrgren till Ulf Ryding.
Fråga från FKM om SILF kan bidra med finansiering för en SK liknande
kurs i klinisk virologi. Styrelsen tycker att finansiering av SK kurser är en
fråga för huvudmannen och har tidigare avböjt förfrågningar om att arrangera
och finansiera SK kurser. Styrelsen står fast vid den ståndpunkten även
denna gång.

§8

Övriga frågor
Lisa Swartling ersätter Elda Sparrelid som styrelsens representant i RAV.

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Facklig sekreterare
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