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§1

Ordförande Å. Å. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes S. B.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående mötesprotokoll från den 27-28 augusti granskades och
fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 5 Chefsöverläkarmötet
Programmet för Chöl-mötet på Bergendal 18-19 oktober fastställdes.
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
Inkomna remisser: På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tillsatt en
projektgrupp angående ”Socialstyrelsens översyn av de medicinska
specialiteterna”. Föreningen utarbetar ett svar på remissen. SIM (Svensk
internmedicinsk förening) intresseförfrågan om ett möte i denna fråga
besvaras positivt.
En förfrågan från SPUR-stiftelsen angående omfattningen av STutbildningen inom specialiteten besvaras av G. G. Svaret ska ligga till
grund för framtida verksamhetsuppföljning.
Beslutades att protokollet som ligger till grund för medicinsk revision läggs
ut på hemsidan tillsammans med information om tillvägagångssättet, samt
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tidpunkter för revision. Resultaten ägs av klinikerna. Resultaten av SPURrevision läggs ut.
§ 7 Rapport från vetenskaplige sekreteraren B. S.
Inkomna remisser: Läkaresällskapet har berett föreningen möjlighet att
besvara remisserna ”Översyn av patientjournallagen” (Socialstyrelsen Dnr
02-3852/2000) och ”Socialstyrelsens översyn av Lex
Maria”(Socialstyrelsen Dnr 9511/2001).
Beslutades att utse Stefan Lindbäck som föreningens representant i
Folkhälsoinstitutets referensgrupp för HIV/STD-prevention.
Föreningens pris för bästa poster på riksstämman delas inte ut i år i
avvaktan på klara kriterier för bedömning
Från Läkaresällskapet i samarbete med Läkemedelsverket planeras en bok
för allmänheten om olika läkemedel, organsystem och vanliga sjukdomar.
Boken är en översättning av British Medical Associations utgåva.
Föreningen är tillfrågad om faktagranskning av infektionsdelen. Styrelsen
ställer sig positiv. Ett symboliskt arvode om 250 kr per sida utgår till
föreningen om någon medlem tar sig an uppgiften.
§ 8 Rapport från skattmästaren H. B.
H. B. redogjorde för bokslutet. Föreningens ekonomi är stabil och i god
balans. Inför årsmötet föreslås oförändrad avgift.
Kostnaden för programgrupperna tas ut från föreningens program- och
utbildningskonto vars behållning består av medel genererade av ECCMID
2000. Förslag om bildande av program- och utbildningskonto föreläggs
årsmötet för beslut. På årsmötet föreslås för andra gången stadgeändring
innebärande att medlemskap i Infektionsläkarföreningen ska vara möjligt
utan samtidigt medlemskap i Läkarförbundet.
Som nya medlemmar i föreningen har antagits: Gudmundur Axelsson
(Solna), Jonas Ahl (Malmö), Cecilia Jendle (Malmö), Marika
Lagerström (Halmstad), Elin Jänes (Sundsvall), Christina Ljungberg
(Karlstad), Marcus Wirén (Gävle).
§ 9 Rapport från utbildningsansvarig M. J.
Fortbildning i Inflammatoriska systemsjukdomar på Johannesbergs Slott.
genomfördes den 13-14 september Utvärderingen var överlag positiv.
Nästa invärtesmedicinska fortbildning planeras till 10-11 oktober 2002.
Beslut om ämne tas vid styrelsemöte i januari 2002.
Finansiering och vetenskapligt program för fortbildningsmötet i Italien den
18-21 april 2002 fastställdes. 70 platser är beställda. Avgiften per deltagare
fastställdes till 8000 kr enligt offert från Hansen & Partners Konferensresor
AB. Industrin erbjudes sju utbildningsplatser. Sista datum för anmälan 21
december 2001 till Hansen & Partner.
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Beslutades att öppna föreningens samtliga utbildningar för kursdeltagare
från industrin. Beträffande fortbildning vid universitetsklinik (två platser)
sker samråd med arrangerande institution innan inbjudan sänds ut. Om
kursen ger ekonomiskt överskott tillfaller detta föreningen.
§ 10 Rapport från yngreläkarrepresentanten S. B.
Ungt Forum genomförs som planerat den 27 november i anslutning till årets
Riksstämma. Svag respons på rundfråga hos landets ST-läkare om
förhållanden kring tjänstgöringen, kurser etc. Ett större engagemang är
önskvärt. Ny fråga går ut via chefsöverläkarna samt via rundmail till STläkarna.
§ 11 Rapport från redaktören T. V.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 01-4 presenterades. Annons för AventisPharma stipendiet publiceras. En serie som presenterar forskningen vid
landets kliniker planeras. Efter att nuvarande redaktör T. V. avgått sänds
allt material till Marie Trollius. Styrelsen har det slutliga redaktionella
ansvaret i samarbete med M. T. Delredaktörer finns, ansvarig utgivare är
ordförande i föreningen. Redaktör utses vid nästa styrelsemöte.
§ 12 Hemsidan
Huvudansvarig för föreningens enda hemsida www.infektion.net är nu
Niklas Lönnbro i samarbete med styrelsen. Bert-Ove Larsson avgår som
”webmaster” och styrelsen framför sitt varma tack för det utmärkta arbete
han lagt ner.
§ 13 Programgrupper
Styrelsen har fastställt två ämnen för det fortsatta arbetet i programgrupper:
”Bakteriella infektioner i centrala nervsystemet” och ”Led- och
skelettinfektioner”. Ett antal intresserade har anmält sig. Nytt upprop går ut
i nr 01-3 av Infektionsläkaren innan kallelse till upptaktsmöte sänds ut.
Beslutades att ersättning för förlorad arbetsinkomst till externa
specialistinsatser eller annan arvodering ej kan utgå. Som grund för beslutet
ligger föreningens status som intresseförening..
§ 14 Meningitregistret

Styrelsen beslutade uppdra åt Jan Sjölin att tillsammans med Calle Granert
och Lars Lindquist gå igenom föreningens meningitregister med särskilt
avseende på stafylokocker och listeria och deras klinik. Det är önskvärt att
arbetet publiceras i lämpliga tidskrifter. Som medförfattare till Sjölin,
Granert och Lindquist anges Svenska Infektionsläkarföreningens
kvalitetsregister för meningit.
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§ 15 SPUK
SPUK-styrelsens sammansättning diskuterades. Avgångar är aktuella..
Styrelsen kommer att utse nya ledamöter med särskilt beaktande av
genusperspektivet. SB tar fram målbeskrivning, som har efterfrågats av
SPUK till nästa styrelsemöte i januari.
§ 16 Ordförande Å. Å. Avslutade mötet.
.
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