PROTOKOLL

(Protokoll Inf läk fören 2002-0521.doc)

02-09-26

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

21-22 maj 2002

Plats

Hotell Packhuset, Kalmar

Närvarande

Åke Örtqvist
Marianne Jertborn
Rune Andersson
Göran Günther
Hans Beckman
Gisela Otto
Suzanne Wendahl

§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes G. O.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 18 mars 2002 granskades och
fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
Inkomna remisser: Från Läkarförbundet ”Stöd till de AT- och ST-läkare
som riskerar att ej få sin tjänstgöring godkänd”. SPUK tillfrågas för
bedömning om remissen ska besvaras av föreningen.
G. G. gav en lägesbeskrivning angående Socialstyrelsens utredning om de
medicinska specialiteterna. Minnesanteckningar från svensk
Internmedicinsk Förenings (SIMS) möte den 8 april föredrogs. Föreningen
representerades av Å. Ö. och G. G. Utredaren Gudmar Lundqvist var
närvarande. Föreningens remissvar kommer att läggas ut på hemsidan.
Föreningen agerar i frågan gentemot utredaren och huvudfrågan är givetvis
Infektionsmedicinens fortsatta status som egen specialitet. En skrivelse
kommer att insändas i början av augusti med föreningens samlade
argument. Ämnesföreträdarna kommer att kontaktas för bredast möjliga
förankring. Slutförslag från utredaren väntas inte före 10 oktober.
Nominering från föreningen till Förbundets arbetslivsgrupp (ALG)
diskuterades. Stephan Stenmark har avsagt sig omval och tackas härmed för
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en god insats för föreningen. Styrelsen beslutade att utse Gisela Otto till
föreningens andra representant i UEMS sektion för infektionssjukdomar.
Statistik från förhandlingsdelegationen angående Jämställda löner 2001
presenterades av G. G. Skriften ST-rapport 2001- 380 ST-läkares syn på sin
specialiseringstjänstgöring från SYLF presenterades av G. G.
Inbjudan från förbundet till kursen Läkarna, media och opinionen den 1718 oktober har inkommit.
Innehållet i föreningens internat i Fjällbacka diskuterades.
§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren R. A.
Besvarade remisser: Från Socialstyrelsen ”Förslag till nya blanketter för
dödsbevis och dödsorsaksintyg” (Socialstyrelsen Dnr 50-12231/01)
besvarad av R. A.
Inkomna remisser: Från Läkarförbundet”I forskningens utmarker” kommer
att besvaras av föreningen.
Riksstämmeprogrammet diskuterades och det preliminära programmet
fastställdes.
Föreningen beslutade att nominera Gisela Otto för medlemskap i det
pedagogiska- och vetenskapliga rådet inom IPULS.
Beslutades att Harriet Hogevik får använda data ur endokarditregistret för
presentation Strama Göteborg.
§ 7 Rapport från utbildningsansvarig M. J.
M. J. redogjorde för fortbildningen i Italien som genomgående enligt enkät
får goda vitsord. Styrelsen beslutade efter diskussion att fortsätta nuvarande
modell för försäljning av utbildningsplatser till industrin.
Planeringen för fortbildning Steningevik är klar. Kostnaden blir 5 000 kr
per deltagare, vilket ej inkluderar resa. Industrideltagare debiteras 15 000 kr
per deltagare.
Fortbildningsböcker för specialister diskuterades inom ramen för
”Continous professional development”. Förebilder finns från bl. a. kirurgi
och barnpsykiatri. Hur dokumentation av resultat och omfattning av
fortbildningen (ev. poäng) ska ske på specialistnivå diskuterades. Frågan är
lämplig att handlägga inom ramen för ett utbildningsutskott och bordlades
därmed till Fjällbacka-internatet.
§ 8 Rapport från skattmästaren H. B.
H. B. redogjorde för delbokslutet.
Som ny medlem i föreningen antogs:
Karolin Tengstam (Stockholm).
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Som associerad medlem i föreningen antogs: Bjorn Myrvang (Oslo).
§ 9 Frågor angående yngre läkare.
Årets Ungt forum planerades. Planerade SK-kurser utanför Socialstyrelsens
ram diskuterades. Frågan om kvalitetsgranskning och godkännande
delegerades tv. till SPUK. Prioritering och förfarande bör ske inom SPUK.
Som direktiv till SPUK förslogs: 1. Blivande infektionsspecialister har
företräde. 2. Tid inom specialitetsutbildningens ram är utslagsgivande för
antagning. 3. Sex fullgjorda kurser rekommenderas och i mån av plats
ytterligare kurser därutöver. 4. Kursen ska evalueras med en enkät.
Styrelsen beslutade att godkänna kurserna ”Intensivvård för
infektionsläkare” på Infektionskliniken i Malmö och ”Antimikrobiell
terapi” på Infektionsklinikerna i Lund och Malmö.
§ 10 Tidningen Infektionsläkaren
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3-02 föredrogs.
§ 11 www.infektion.net
Niklas Lönnbro var i egenskap av ”webmaster” adjungerad till mötet.
Innehållet på föreningens hemsida diskuterades. Värdefullt för
medlemmarna är en kort information med presentationer av de olika
klinikerna i landet. Utbildningsboken läggs ut på hemsidan. Webmaster
behöver redaktionell hjälp och mer bidrag från medlemmarna.
§ 12 Programgrupper
Ett upptaktsmöte med grupperna Bakteriella CNS-infektioner och Ledoch skelettinfektioner där sammankallande utses planeras på Svenska
Läkaresällskapet. Till gruppen led- och skelettinfektioner tillkommer Bo
Söderquist, Örebro.
§ 13 Övriga frågor
Å. Ö. föredrog Specialitetsföreningarnas representantskap den 16 maj. En
fråga som vållade debatt var IPULS och oklarheten kring kostnader för
kurser och ackreditering. Innebär IPULS en förbättring eller enbart en
administrativ komplikation?
§ 14

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.
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Göran Günther

Åke Örtqvist

Gisela Otto

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

