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§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes S. W.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 20 mars 2003 granskades och
fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
Besvarade remisser: Från Svenska Läkarförbundet och Svenska
Läkaresällskapet: ”Socialstyrelsens utredning angående de medicinska
specialiteterna”. Remisserna besvarades likalydande av G. G. och Å. Ö.
I föreningens svar biträdes förslaget att Infektionssjukdomar även i
framtiden blir en egen basspecialitet. Föreningen gjorde även anmärkningen
att vi vill behålla benämningen Infektionssjukdomar och inte som föreslaget
Infektionsmedicin. De sammanställda remissvaren sänds till
Socialdepartementet och ska ligga till grund för en eventuell proposition.
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Jan Andersson önskar frånträda sitt uppdrag i Referensgruppen för antiviral
terapi efter fem år och avtackas härmed för en utomordentlig insats. Ny
representant för föreningen kommer att utses av styrelsen.
§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren R. A.
Besvarade remisser: Från Svenska Läkaresällskapet ”Revision av stadgar
för Svenska Läkaresällskapet”. Besvarad av R. A med lydelsen att
föreningen inget har att invända mot de föreslagna förändringarna.
Styrelsen beslutade att rekommendera Pia Forsberg för omval till
sällskapets nämnd.
Det preliminära programmet för årets Riksstämma i Älvsjö diskuterades.
Då programmet är mycket komprimerat beslutades att programpunkten
årets avhandling flyttas till vårmötet i Skövde 2004. Under Rikstämman
2002 i Göteborg registrerades närvaro för 127 av 468 (27;1%)
infektionsspecialister.
§ 7 Rapport från skattmästaren H. B.
H. B. redogjorde för delårsbokslutet och prognosen för verksamhetsåret.
Som nya fullvärdiga medlemmar i föreningen antogs:
Åsa Alsiö (Falköping), Anna Gillman (Uppsala), ElsMarie Henriksson
(Uddevalla), Göran Jönsson (Lund), Elicia Lindekrantz (Skarpnäck),
Fredrik Månsson (Malmö), Gunlög Olsson (Örebro).
Finansieringen av SPUR-revisionerna diskuterades. Verksamheten är för
närvarande underbudgeterad, men bör vara självbärande. Frågan om
framtida principer för finansiering förelägges CHÖL-mötet 16-17 oktober.
Styrelsen beslutade att föreningen ej finansierar auskultation av medicinska
kvalitetsrevisorer under utbildning. Denna kostnad får bestridas via budget
för revisionsverksamheten inom MKR.
§ 8 Rapport från utbildningsansvariga G. O.
Utvärderingen av föreningens fortbildning i Budapest 3-6 april föredrogs.
Genomgående gavs goda vitsord med ett medelvärde på 4,2 inom skala 1-5.
Styrelsen beslutade att godkänna en SK-kurs på infektionskliniken i
Jönköping: ”Globala Infektioner –Infektioner som är vanliga i
låginkomstländer men ovanliga i Sverige” med Bo-Erik Malmberg som
ansvarig.
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§ 9 Redaktörens ärenden S. W.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3/2003 föredrogs av S. W. Tillgången på
material är god. Manustopp för nästa nummer är 26 augusti.
§ 10 Frågor angående yngre läkare J. B.
IPULS har fattat beslut att godkänna finansiering av 4 av 14 föreslagna
kurser med infektionsprofil under 2004. Tropikmedicin som C-kurs och
Antimikrobiell terapi som B-kurs. Prioritering gjordes av SPUK.
Socialstyrelsen förefaller ha skärpt observans på att kraven i
utbildningsboken för ST ska följas. Det får inte finnas för stora avvikelser
när utbildningen ska godkännas av verksamhetschefen. Detta gäller t. ex.
formuleringen att minst 3 månader barnmedicin bör ingå som
randutbildning.
Det diagnostiska provet skrives av flertalet ST-läkare. Däremot är det svårt
att få in resultaten för sammanställning till SPUK. Av ca 100 utdelade
skrivningar har 51 lämnats in: Statistiken blir otillförlitlig.
§ 11 Programgrupper
Göran Jönsson (Lund) är ny medlem i gruppen för nedre
luftvägsinfektioner. Programgruppernas framtida arbetsformer kommer att
diskuteras under Fjällbacka internatet.
§ 12 Göran Sterners fond
Göran Sterners stipendiefond är reviderad utan anmärkningar.
§ 13 Nytt HIV-läkemedel
En förfrågan från Läkemedelsbolaget Roche angående vilka patienter som
ska komma ifråga för behandling med ett nytt HIV-medel. Frågan
hänskjutes till RAV för hantering.
§ 14 Arbetsgrupp för diagnoskoder
Styrelsen beslutade att be om underlag från Olafr Steinum för att bilda en
arbetsgrupp angående diagnoskoder.
§ 15

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.
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