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Medlemsmöte Svenska Infektionsläkarföreningen i Kalmar 2002-05-23
§1
Välkomsthälsning av Åke Örtqvist .
§2
Åke Örtqvist väljs som mötesordförande.
§3
Rune Andersson utses som mötessekreterare. Till protokolljusterare väljs Karin Norlin
och Rolf Maller.
§4
Dagordningen godkännes.
§5
Information angående höstens utbildningsaktiviteter
- Efterutbildning Steningevik om ”Infektioner hos transplanterade patienter”
10-11/10.
- Fallseminarium för ST-läkare 17-18/10, Tynningö utanför Stockholm.
- 24-25/10 efterutbildning i Umeå.
- Diplomkurs i tropikmedicin anordnas i Stockholm i höst.
- Ungt Forum kommer att anordnas i anslutning till Riksstämman, program ännu inte
fastställt.
- Svenska Läkaresällskapets Riksstämma är i Göteborg 27-29/11. Symposieprogram
kommer att vara klart i mitten av juni, se www.infektion.net.
§6
Programgrupper
- Endokarditgruppen är klar med sitt arbete och nationellt vårdprogram har tryckts.
- Två nya programgrupper startar sitt arbete i slutet av maj: ”Led- och
skelettinfektioner” respektive ”Bakteriella CNS-infektioner”.
§7
SK-kurser
Det finns för närvarande ca 120-150 ST-läkare i landet. Kursutbudet är otillräckligt och
enligt enkät kommer man med på den första kursen först efter drygt 2 år av
specialistutbildningen. På chölmötet i höstas godkändes förslag från styrelsen att
anordna extra kurser. Kostnad för klinikerna beräknas till 4 000 - 6 000 kr / deltagare.
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Alla är välkomna att lämna in kursanbud till Specialistutbildningskommittén (SPUK),
som efter bedömning överlämnar till styrelsen för godkännande. Anordnande klinik
ordnar sedan med antagning. Blivande infektionsspecialister prioriteras om de inte
redan gått 6 kurser. Urval efter antal år i specialistutbildningen. Två kurser är hittills
godkända: ”Akutmedicin inom infektionssjukvård” i Malmö 21-25/10 2002 och
”Antimikrobiell terapi” i Lund preliminärt vecka 5, 2003.
Specialitetsutredningen
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda specialistutbildningarna. Efter
synpunkter från landets verksamhetschefer har Göran Günther sammanställt remissvar
där han betonat betydelsen av att ha kvar infektionssjukdomar som egen specialitet. Vi
har stora och viktiga kontaktytor mot intensivvård, opererande specialiteter, vårdhygien
och smittskydd, som motiverar fortsatt egen ställning utanför det internmedicinska
blocket. Föreningens forsatta agerande diskuterades vid mötet. Förslag till beslut lämnas
av Socialstyrelsen i början av oktober.
§8
Tack till Kalmarkliniken
För väl anordnat vårmöte framfördes ett tack av ordförande Åke Örtqvist.
Nästa vårmöte planeras i Eskilstuna.
Mötet avslutades.
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