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§1

Ordförande Å. Å. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes B.S.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående mötesprotokoll granskades och fastställdes. Därefter lades
protokollet till handlingarna.

5. Rapport från Facklige sekreteraren G. G.
En framställan från Lars Eriksson angående bidiagnoser i DRG-komplexet
diskuterades. Svar skrives med innebörden att någon grupp ej kommer att
tillsättas på initiativ från styrelsen i denna fråga. Ämnet bedömdes falla
utanför styrelsens ansvarsområde.
Den framtida utvecklingen av föreningens hemsida diskuterades.
Föreningens ”webmasters” Bert-Ove Larsson och Niklas Lönnbro deltog
under denna punkt. De kommer att utforma sidan i samarbete med styrelsen
i första hand representerad av ordföranden Å. Å., vetenskaplige
sekreteraren B. S. och facklige sekreteraren G. G. Utseendet av hemsidan,
dvs. gränssnitt och grafisk utformning, omfattning, ev. länkar och
plattformar diskuterades.

6. Rapport från Vetenskaplige sekreteraren B. S.
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Dagens Medicin planerar ett temanummer om infektionssjukdomar. B.S.
har givit förslag på aktuella ämnesområden och lämpliga kontaktpersoner.
7. Rapport från utbildningsansvariga M. J.
Efterutbildningsdagarna i Italien är utvärderade med enkät. Mötet var
mycket uppskattat av deltagarna. Fortsatt lokalisering till Italien föreslås. I
grunden bibehålls programmet med ett par förändringar från möte till möte.
Antalet platser utökas till 70 (+10) för att göra det möjligt för de större
klinikerna att sända fler deltagare. Förslag till datum för nästa
fortbildningsmöte i Italien blev 2002-04-18—21.
Kurs i inflammatoriska systemsjukdomar ges på Johannesbergs slott 13-14
september.
Benämningen på olika utbildningar diskuterades. Definitionen bygger på
den som är angiven i Läkarförbundets skrift ”Fortbildning i fyra steg”. All
utbildning efter ST och AT benämns fortbildning.
8. Rapport från skattmästaren H. B.
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Budgeten presenterades för
styrelsen.
Deltidspensionär jämställs med heltidspensionär och är helt avgiftsbefriad.
Därmed erhålles ej SCJID.
På en skrivelse från verksamhetschef Ivan Vig om SPUR-kriterier svarade
styrelsen att de fastslagna kriterierna för SPUR-bedömning kvarstår. En
revidering kan dock bli aktuell i framtiden. SPUR-revisionen går med
förlust, vilket medför att avgiften behöver höjas fr o m HT 2001 till 15 000
kr.
Som nya medlemmar i föreningen har antagits: Anders Eilard, Göteborg,
Karin Jacobson, Bromma, Inger Johansson, Mölnlycke, Lena
Lindborg, Solna, Niklas Lönnbro, Kalmar, Björn Olsen, Kalmar, Per
Sangfelt, Uppsala, Claes Söderström, Kalmar, Carl Johan Treutiger,
Rönninge.
9. Rapport från Yngre läkarrepresentanten S. B.
Planeringen för årets Ungt Forum under Riksstämman i Stockholm
presenterades. En lokal bokas på KS.
Förteckningen över kontaktpersoner för yngre läkare bygger på kända STdoktorer, samt personer i föreningen under 40 års ålder. S.B. redogjorde
också som representant för SPUR för att man önskar insyn i det planerade
Institutet för Läkares Professionella Utveckling (ILPU).
10. CHÖL-mötet
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Programpunkter vid höstens CHÖL-möte på Sjudarhöjdens kursgård i
Sigtuna 18-19 oktober diskuterades. Avstämning av
arbetsmiljöförbättringar tas upp.
Övrigt program: Otto Cars ”utbildningspaket” angående
antibiotikaresistens. Ingrid Nilsson-Ehle angående UEMS ur ett europeiskt
perspektiv. Visioner för framtiden. Jourfrågan. Det akutmedicinska
uppdraget. Prioriteringar i vården –uppdraget. Utbildningsinstitutet ILPU.
11. Programgrupper
Arbetet föreningens första programgrupp, endokardit, har initierats. Efter
att Christer Ekdahl anslutits består gruppen av 10 personer med Harriet
Hogevik som sammankallande.
Johan Karlsson presenterade som representant från Socialstyrelsen (SoS)
önskemål om samarbete. Hälso- och sjukvårdsavdelningen SoS har utsett
expertgrupper (5-6 personer) inom olika ämnesområden. Dessa tar fram sk
”state of the art document” (SOTA). Dokumenten i denna form ges ej ut
med Socialstyrelsens sanktion, men SOTA-dokumenten kan formas till
kliniska riktlinjer efter bedömning på SoS. Om dokumentet lyfts till
nationell nivå ges det ut under SoS överinseende, men ägs av
expertgruppen. Både styrelsen och SoS anser att det är angeläget med en
expertgrupp inom ämnesområdet infektionssjukdomar. Ledamöterna i
expertgruppen utses med en mandatperiod på 3 år och arvoderas med cirka
20 000 kr per år. Namnförslag inom föreningen tas fram av styrelsen.
Socialstyrelsens önskemål faller helt inom ramen för föreningens planerade
programgruppsverksamhet.
12. Mötet avslutas
Ordförande Å.Å. avslutade mötet

Göran Günther

Åke Åkesson

Bo Svenungsson

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

