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Ordförandens ärenden, Göran Günther
Föregående protokoll från den 20 oktober gicks igenom och godkändes.
Agnar Bjarnason följer upp hur vi kan stödja Torbjörn Noréns arbete med en
behandlingsrekommendation för infektioner orsakade av Clostridium
difficile.
Utvärdering av Chefmötet: Styrelsen var nöjd med mötet på Vår Gård och
kan tänka sig att hålla nästa års möte på samma plats. Föreläsningsmaterial
från chefmötet skall skickas ut till cheferna. Maria Furberg samlar in
föreläsarnas presentationer.
Hur följer vi upp diskussionen kring ett Ledarskapsprogram för
infektionsläkare? En central fråga är vem som skall stå för ekonomin.
Magnus Hedenstierna bereder frågan genom att kontakta SRF och våra
verksamhetschefer. Rapport till nästa styrelsemöte i januari. Frågan skall
sedan kanske tas upp på årsmötet.
Specialitetsföreningarnas representantskap: Göran Günther rapporterade
från mötet. Den viktigaste frågan var att Socialstyrelsen planerar en enkät för
att inventera behovet och utbudet av SK-kurser under 2017. Resurserna för
SK-kurser är begränsade och det är viktigt att vi tänker till kring detta.
Nytt avtal med Mediahuset: Vi har fått ett förslag till nytt avtal med
Mediahuset. Göran skickar ut till styrelsen och frågan tas upp på nästa
styrelsemöte.
Inbjudan från sjukvårdsminister Gabriel Wikström till rundabordssamtal för
att följa upp högnivåmötet om antimikrobiell resistens (AMR) i FN:s
generalförsamling: Läkarsällskapet har bara en representant som skall
representera flera sektioner inom SLS inklusive SILF. RAFs ordförande
Håkan Hanberger har föreslagits då han även kan representera SILF.
Styrelsen är positiva det till det beslutet.

2

Remiss från Programråd Strama - Nationella rekommendationer för
behandling av samhällsförvärvade infektioner på sjukhus: Remissen har
besvarats av Anita Hällgren som sammanställt synpunkter från styrelsen.
Förslag till nya Svenska Sepsisdefinitioner från Nationellt Konsensusmöte:
Styrelsen ställer sig bakom dokumentet.
Ny SPUR inspektör: Ulf Törnebladh ställer upp som ny SPUR-inspektör för
föreningen.
§2

Infektionsveckan 2017, Anita Hällgren
I nästa nummer av Infektionsläkaren kommer det att finnas ett call for
abstracts till Infektionsveckan och information om registrering.
Programet för Infektionsveckan är klart. På tisdagen finns en programpunkt
för late breakers som vi inte har fyllt med innehåll ännu. Alla skall fundera
på lämpliga ämnen.
Karlstad kommer att vara värd för Infektionsveckan och Mikrobiologiskt
Vårmöte 2018 och har börjat planera för detta. Representanter för kliniken
kommer att delta på mötet med IFIS och de mikrobiologiska föreningarna i
Linköping på fredag. Anita Hällgren representerar SILF på mötet. En fråga
som kommer att tas upp är om vi bör anlita samma kongressbyrå flera år i
rad. Frågan är inte helt enkel och Anita får bevaka frågan och återrapportera
till styrelsen.

§3

Arvode till externa föreläsare, Maria Furberg
Föreningens regler för ersättning till externa föreläsare behöver ses över då
de inte ändrats på många år. Styrelsen diskuterade frågan men fattade inget
beslut och frågan får tas upp igen framöver.

§4

Övriga frågor
Infektionsläkaren: Nästa nummer blir ett jubileumsnummer eftersom
tidningen firar 20 år. Flera jubileumsskribenter har kontaktats och kommer
att bidra med material till tidningen. Ytterligare personer som kan tänkas
bidra inventerades.
Styrelseinternatet 2017: Ulf Ryding bokar Ombergs Turisthotell för nästa års
internat. Infektionskliniken i Karlstad bjuds in för att planera 2018 års
Infektionsvecka och Mikrobiologiskt Vårmöte.
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