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§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes B. W.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 19 januari 2005 granskades
och fastställdes efter korrigering. Därefter lades protokollet till
handlingarna

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
På begäran från Mats Erntell har förslag till ämnen för SBU-utvärdering
(ämnesförslag till prioriteringsprocessen) tagits in från
verksamhetscheferna. Styrelsen beslutade att föreslå Hepatit C-behandling
som givet prioriterat ämne i ljuset av nationella vårdgarantin och höga
kostnader.
Revisorsgruppen inom föreningen har uttryckt bekymmer över den låga
frekvensen av Medicinska revisioner av landets infektionskliniker.
Styrelsen delar denna oro och betonar gärna nödvändigheten av att
genomgå medicinsk revision som ett led i kvalitetssäkringen av vården.
Frågan kommer att tas upp vid medlemsmötet under vårmötet i Malmö.
Ett svar på föreningens förfrågan till Läkemedelsindustriföreningens
ordförande Richard Bergström angående problemen med avregistreringar
och leveransproblem av särskilda läkemedel har inkommit. I svaret betonas
att man uppmärksammat problemet och arbetar aktivt med frågan i
samarbete med Läkemedelsverket. I svaret öppnas även för en fortsatt
dialog med föreningen.
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Föreningen har svarat Anders Österlund angående det dåliga intresset för
RAF-dagen bland infektionsläkare. Föreningens synpunkter innefattade att
programmet måste bli bredare med en höjd kunskapsnivå.
Å. Ö. och G. G. rapporterade från specialitetsföreningarnas
representantskap den 8 mars.
Styrelsen förbereder ett förslag till ändring av stadgarna för föreningen
innebärande att benämningen suppleant ändras till ledamot.
§ 6 Redaktörens ärenden E. S.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 2 (vol. 9)-05 föredrogs av E. S. Deadline
för nummer 2 är 4 april. E-post med material till Mediahuset förmedlas via
gunnar@mediahuset.se.
Ett nytt avtal för produktion av tidningen är under diskussion med
Mediahuset AB. Avtalet löper ut 31 december 2005. Ett nytt avtal kan
sannolikt undertecknas inom en snar framtid.
§ 7 Rapport från vetenskaplige sekreteraren P. F.
Besvarade remisser: Från Svenska Läkaresällskapet: Socialdepartementets
promemoria ”Läkarnas specialistutbildning och strukturen för de
medicinska specialiteterna: Konsekvenser för den kliniska forskningen m.
m.” (Dnr S2004/8487/HS). Besvarad av Per Follin och Pia Forsberg.
Styrelsen beslutade att fördela Pfizer stipendiet med 37 500 kr vardera på
två sökanden. Anna Farra för projektet ”Antibiotika resistens och
förbrukning i Sverige med fokus på pseudomonas och E. coli” och Jonas
Sundén-Cullberg för projektet ”Inflammatoriska mediatorer vid svår
infektionssjukdom med särskilt fokus på HMGB-1 och resistin".
Symposier och moderatorer vid årets Riksstämma diskuterades. Styrelsen
beslutade att till årets Justus Ström-föreläsare utse Otto Cars.
§ 8 Rapport från skattmästaren B. W.
B. W. redogjorde för delårsbokslutet och för gjord investering avseende
programgruppskontot för att öka avkastningen och därmed höja tillgängliga
medel för fortsatt programgruppsverksamhet.
Föreningen har slutit ett nytt avtal för Scandinavian Journal of Infectious
Disease (SJID) löpande fram till 31.12 2007. Avtalet omfattar tillgång till
elektronisk version. Styrelsen beslutade även att ordinarie pensionerade
medlemmar ska erhålla SJID kostnadsfritt.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
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Johanna Karlsson (Göteborg), Sara Karlsson (Helsingborg) Adam
Linder (Lund), Anna Skogstam (Karlstad).
§ 9 Rapport från fortbildningsansvariga G. Oo.
Fortbildningsmötet i Tallinn diskuterades och programmet fastställdes.
Formen för mötet i framtiden togs upp i styrelsen. Frågan förelägges
medlemsmötet under vårmötet i Malmö för beslut.
Fortbildningen 6-7 oktober i Lund behandlar ”Intensiv vård/intensivvård av
den akut svårt sjuka infektionspatienten” och ges för andra gången.
G. Oo. rapporterade att granskning av internationella kurser och kongresser
kommer att lämnas till IPULS, då UEMS kräver detta för att CME poäng
ska kunna utdelas vid svenska kongresser. Föreningen erbjuds att utse en
representant till granskningsorganisationen.
Inbjuden av styrelsen presenterade Magnus Sederholm, vd för institutet
IPULS, verksamhetsidén och genomförandeplanen för IPULS. Han
framhöll målet att samtliga vidare- och fortbildningskurser, inklusive SKkurser och av specialitetsföreningarna ordnad fortbildning ska granskas av
institutet och presenteras på IPULS hemsida. Syftet är att presentera en
samlad, granskad utbildningskatalog som stöd för verksamhetsplanering
och professionell kompetensutveckling både för chefer och medarbetare.
Granskningen och certifieringen berör i huvudsak kursens upplägg och
uppföljning. Kvalitetssäkringen av kursens kunskapsinnehåll åligger som
tidigare arrangören. Vidare framgick att IPULS ska bli ekonomiskt
självförsörjande under 2005 och att kostnaderna för den löpande driften ska
täckas av granskningsavgifterna.
Styrelsen bereddes därefter möjlighet att ställa frågor angående syfte och
ekonomi. En av de viktigaste frågorna för föreningen är om arbetsinsatsen
och kostnaden för granskning av etablerade specialitetsspecifika kurser står
i rimlig proportion till vinsten för medlemmarna. IPULS och föreningens
förhållningssätt till ett ”granskningsobligatorium” av föreningens
fortbildning diskuterades. För vanliga SK-kurser finns en fördel med
IPULS, enligt SPUKs bedömning, dock mer tveksamt när det gäller andra
kurser i systemet bl. a. pga. den långa framförhållningen, ansökan nära två
år innan kursen ges, avseende granskningen. Styrelsen kommer aktivt att
bearbeta frågan.
§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK G. On.
Föreningens diagnostiska prov är en angelägen fråga för SPUK. Viktigt,
trots frivilligheten i deltagande, är att resultaten sänds in till SPUK för en
korrekt statistik och kvalitetssäkring. Styrelsen beslutade att antalet
skrivande, fördelat mellan ST-block och vikarierande, läggs till årets
tjänsteenkät.
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Kursutbudet för yngre läkare förefaller adekvat och något behov av extra
antibiotikakurs föreligger för närvarande inte.
§ 11 Programgrupper B-M. E.
Programgruppsarbetet ”Skelett- och ledinfektioner” har publicerats på
www.infektion.net och finns även i tryckt form. Ett eventuellt nytryck
planeras pga. stor efterfrågan inte minst från andra specialiteter. Upprop för
den nya programgruppen ”Sepsis” kommer att publiceras nummer 2-05 av
Infektionsläkaren.
§ 12 Övriga frågor
Frågan om Infektionsspecialistens kommunikationsplan och varumärke
diskuterades. Styrelsen är enig om att detta är en viktig framtidsfråga för
specialiteten för att bevara vår profil att behandla svårt sjuka
infektionspatienter och inte enbart bli en isoleringsspecialitet. Som grund
för arbetet bör föreningens prioriteringsarbete ligga. En utbildningsdag, där
frågan ställs i syfte att bilda en framtidsgrupp för specialitetens
verksamhetsuppdrag, planeras i anslutning till chöl-mötet den 19 oktober
En bred annonsering kommer att ske för att nå en stor uppslutning vid
mötet.
§ 13

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.

Göran Günther
Facklig sekreterare

Åke Örtqvist
Ordförande

Bengt Wittesjö
Protokolljusterare

