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Medlemsmöte Svenska Infektionsläkarföreningen i Eskilstuna 2003-05-21
Närvarande var 61 medlemmar.

§1

Åke Örtqvist öppnade mötet.

§2

Till mötesordförande valdes Åke Örtqvist.

§3

Till mötessekreterare valdes Göran Günther och till protokolljusterare Lars Blad och Lars
Rombo.

§4

Efter att kallelseförfarandet godkänts fastställdes dagordningen.

§5

Gisela Otto informerade om föreningens planerade fortbildningsinsatser. Den 2-3 oktober ges i
Steningevik ”infektioner hos transplanterade”. Fortbildningen vid universitetssjukhus ges i
Uppsala den 6-7 november.
Rune Andersson föredrog det preliminära programmet för årets riksstämma den 26-28 november
2003 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Årets Justus Ström-föreläsare blir Pia Forsberg, som
kommer att belysa läkarutbildningens utveckling genom åren. Presentationen av årets avhandling
flyttas till vårmötet i Skövde 2004. Föreningens årsmöte hålls på kvällen onsdagen den 26
november.

§6

Jonas Bonnedahl redogjorde för vidareutbildningen av yngre läkare. Institutet IPULS har av 14
stycken prioriterade ST-kurser godkänt 4 stycken som IPULS-finansierade under 2004. Bland
dessa ingår en kurs i tropiska sjukdomar. Bo Settergren från SPUK kommenterade att IPULS
ursprungliga idé var att fler kurser skulle komma tillstånd men så har icke blivit fallet. Antalet
egenfinansierade kurser utanför IPULS ökar. Klinikerna uppmanas att sända in kursförslag till
styrelsen. Antalet fallseminarium för ST-läkare dubbleras.
Utbildningspärmen för specialistutbildningen kommer att revideras av SPUK. Bl. a. kommer
randutbildningens innehåll och omfattning att ses över. Socialstyrelsen förefaller ha skärpt
kraven för godkännande av ST-utbildning på så sätt att det inte får föreligga alltför stora
avvikelser från utbildningsboken när utbildningen ska godkännas av verksamhetschefen.
Flertalet ST-läkare skriver det diagnostiska provet. Det är dock trögt att få in resultaten. Av över
100 utdelade skrivningar har 51 lämnats in till sammanställning.

§7

Styrelsen redogjorde för föreningens remissvar till läkarförbundet på Socialstyrelsens utredning
av de medicinska specialiteterna, som skall ligga till grund för förbundets svar till departementet.
Specialiteten kommer enligt förslaget att fortsatt vara en egen basspecialitet. Föreningen gjorde
anmärkningen att vi vill behålla benämningen ”Infektionssjukdomar” även framgent, och ej
”Infektionsmedicin”.
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Den engelska beteckningen på Svenska infektionsläkarföreningen har fastställts till ”Swedish
Society of Infectious Diseases”.
§8

Som tidigare meddelats har avtalet med Taylor Frances angående medlemsprenumeration på
Scandinavian Journal of Infectious Diseases sagts upp från den 1 januari 2004. Fortsättningen
och formerna för detta kommer att diskuteras med förlaget.

§9

Föreningens programgrupper avseende bakteriella CNS-infektioner, led- och skelettinfektioner,
nedre luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner fortskrider som planerat. Margareta Eriksson
föreslog å pediatrikernas vägnar komplettering av programarbetet med behandling av barn, t. ex.
inom områdena osteomyelit och CNS-infektioner. Harriet Hogevik replikerade att behandling av
barn tas upp i endokarditprogrammet. Styrelsen lovade att ta upp frågan till diskussion.

§10 Bo-Erik Malmvall annonserade Infektionskliniken i Jönköpings Tropikmedicinsymposium den
17 –18 september för att fira klinikens tropikmedicinska 50-års jubileum.
§11 Ordförande Åke Örtqvist avslutade mötet.
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