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§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes G. O.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 15 januari 2003 granskades och
fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
Inkomna remisser: Föreningen har av Sveriges Läkarförbund beretts
möjligheten att besvara Socialstyrelsens utredning angående ”Läkarnas
specialistutbildning och strukturen för medicinska specialiteter –en översyn”
från Socialdepartementet. Styrelsen beslutade att besvara remissen.
Föreningen har av Läkarförbundet erbjudits hemsida på förbundets server
enligt fastställd mall. Styrelsen gör bedömningen att en länk till föreningens
egen hemsida är tillräckligt.
Mats Haglund önskar att material, t. ex. bildspelspresentationer, från
symposier under riksstämman och fortbildning rutinmässigt ska läggas ut på
nätet via hemsidan. Styrelsen ställer sig positiv, men den grundläggande
policyn är att föreläsaren äger sitt material och beslutar om eventuell
utläggning. Från rikstämman publiceras abstract regelmässigt.
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§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren R. A.
Inkomna remisser: Från Svenska läkaresällskapet (SLS Dnr 2003 0040) en
remiss från Läkemedelsverket (Dnr 56:2003/14418): "Föreskrifter om
klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt
modifierade organismer." Styrelsen beslutade att inte besvara remissen.
På förfrågan från Svenska läkaresällskapet diskuterades nomineringar till det
Söderbergska priset i medicin.
Datum för Vårmötet 2004 i Skövde fastlades till 12-14 maj.
Från Svenska Läkaresällskapet vill man för Medicinska kvalitetsrådets
räkning, ha en förteckning över de kvalitetsansvariga i sektionen. Följande
kollegor är fn. utbildade inom ämnet: Hans Beckman, Susanne HammersStiernstedt, Bengt Hill, Aril Frydén, Tomas Vikerfors. Åsa Hallgårde, Ivan
Vig, Britt-Marie Eriksson och Mats Erntell.
Föreningens representant inom SBU-alert Mats Erntell önskar förslag till
ämnen att utvärdera. Styrelsen beslutade att programgruppernas arbete läggs
som grund. Dessutom föreslås ämnena Vaccinationer, Hepatit C och
Levertransplanterade.
Styrelsen beslutade att Pharmacia stipendiet, med 18 750 kr vardera, tilldelas
doktorerna: Sahra Abdulle (Effekt av antiretroviral terapi mot HIV-1
infektionen i centrala nervsystemet), Tony Carlsson (Studier av hepatit C
virusets kinetik vid antiviral behandling), Carl-Johan Fraenckel
(Virulensfaktorer hos borrelia i hudbiopsier från patienter med erytema
migrans) och Kristoffer Strålin (Förbättrad etiologisk diagnostik av
samhällsförvärvad pneumoni).
Då inga ansökningar till Aventis Pharma stipendiet inkommit kommer
stipendiet ånyo att utannonseras innevarande år.
Programmet vid årets riksstämma diskuterades. Till Justus Ström föreläsare
utsågs Pia Forsberg.
§ 7 Rapport från skattmästaren
Under denna punkt redogjordes för delårsbokslutet och prognosen för
verksamhetsåret.
Som nya fullvärdiga medlemmar i föreningen antogs:
Sahra Abdulle (Göteborg), Anna Jerkeman (Lund), Staffan Sandell
(Stockholm), Mattias Skielta (Östersund), Carl Spindler (Saltsjöbaden), Jan
Vesterbacka (Västerås).
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Avtalet med Taylor & Francis angående medlemsprenumeration på
Scandinavian Journal of Infectious Diseases har nu sagts upp per den
1.1.2004.
§ 8 Utbildningsfrågor/IPULS G. O.
Föreningens fortbildning i Budapest har samlat 72 personer varav tre
deltagare från industrin. Ekonomiskt torde evenemanget gå ihop.
Fortbildningen i Steningevik ”Infektioner hos transplanterade” ges som
planerat 2-3 oktober 2003.
Styrelsen beslutade att utse Bo Settergren, med Hans Holmberg, som
suppleant till granskare för ackreditering av kurser inom IPULS.
Fortbildningen vid universitetssjukhus ges i Uppsala 6-7 november 2003.
§ 9 Rapport från redaktören S. W.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 2/2003 presenterades av S. W.
§ 10 Rapport angående frågor för yngre läkare/SPUK J. B.
Styrelsen beslutade att till nya ledamöter i SPUK utse Bengt Björkholm och
Robert Schwartz. Via IPULS har 14 st. SK kurser inkommit till kommittén
för prioritering. Det är önskvärt att om möjligt öka antalet deltagare per kurs
för att möta det stora behovet av utbildningsplatser.
Ungt forum 25 november i anslutning till årets riksstämma diskuterades.
Som svar på en fråga från Åsa Hallgårde, Universitetssjukhuset i Lund,
ansåg styrelsen att inga formella hinder finns för ST-läkare från
infektionskliniken att tjänstgöra på akutkliniken Lunds lasarett under
randutbildningen i internmedicin.
§ 11 Programgrupper
Frågan om endast infektionsläkare ska deltaga i programgrupperna eller om
adjungering från andra discipliner ska tillåtas diskuterades, då vissa
frågeställningar även engagerar andra kunskapsområden/specialiteter.
Styrelsen beslutade att grupperna äger frågan internt och avgränsar sig själva
efter behov. RAF kommer att fungera som referens till programgrupperna i
frågor kring nomenklatur och vissa antibiotikafrågor.
Styrelsen anser att alla föreningens referensgrupper kan och bör anlitas vid
behov.
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RAF har inom sig utsett Anders Österlind som ordförande efter Mats Kalin,
som härmed av styrelsen tackas för ett utomordentligt värdefullt och väl
utfört arbete inom RAF.
§ 12 Kvalitetsregister för invasiva grupp A streptokocker
Frågan har bordlagts vid tidigare möten i avvaktan på synpunkter från
klinikerna. Föreningen stödjer att Anders Strömberg arbetar vidare med
frågan och har för avsikt att under verksamhetsåret fatta beslut om ett av
föreningen ägt kvalitetsregister.
§ 13 RAF-stipendiat
Styrelsen beslutade att utse Jesper Ericsson till stipendiat. Stipendiet syftar
till att ge en yngre infektionsläkare inblick i RAFs arbete genom att
föreningen står för omkostnaderna vid deltagande i RAFs möten.
§ 14 Chöl-möte 2003
Det årliga chefsöverläkarmötet avhålls 16-17 oktober på Johannesbergs slott,
Rimbo.
§ 15 UEMS

UEMS håller möte i Cork 5 september. Ingrid Nilsson-Ehle representerar
föreningen.

§ 16

Styrelsen beslutade att den engelska benämningen på Svenska
Infektionsläkarföreningen ska vara “Swedish Society of Infectious Diseases
(SSID)”.

§ 17

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.
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