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Medlemsmöte Svenska Infektionsläkarföreningen i Malmö Börshus 2005-05-12
Närvarande var 46 medlemmar.
§1

Åke Örtqvist öppnade mötet.

§2

Till mötesordförande valdes Åke Örtqvist.

§3

Till mötessekreterare valdes Göran Günther och till protokolljusterare Birgitta Castor
och Amelie Kinch.

§4

Efter att kallelseförfarandet godkänts fastställdes dagordningen.

§5

Gisela Otto informerade om aktuell fortbildning i föreningens regi. Fortbildningen i
Tallinn har genomförts i april med gott betyg. På direkt fråga från styrelsen beslutade
mötet att denna fortbildning även nästa år ska genomföras som utlandsinternat.
Infektionskliniken i Lund ger fortbildningen ”Intensivvård av svårt sjuka
infektionspatienter” 6-7 oktober. Jan Källman annonserade efterutbildningen vid
universitetsklinik, som för första gången genomförs vid Örebros universitetsklinik 2627 oktober.
Institutet IPULS, och det av ägarna önskade granskningsobligatoriet, diskuterades. I
frågan yttrade sig Göran Friman, Hans Holmberg och Åsa Hallgårde. Styrelsen kommer
att bevaka frågan och även diskutera sambandet mellan kostnad och nytta av
obligatorisk kursgranskning med IPULS styrelse.

§6

Styrelsen informerade om SPUKs verksamhet och riktade en uppmaning till klinikerna
att öka andelen ST-läkare som genomför det diagnostiska provet och att rapportera
antalet prov i samband med föreningens årliga tjänsteenkät.

§7

Per Follin föredrog det preliminära programmet för årets riksstämma på
Stockholmsmässan, Älvsjö 30/11-2/12. Föreningen arrangerar tre egna symposier och
två tillsammans med sektionen för mikrobiologi. Sista dag för abstracts till
Riksstämman är 26 augusti. Dessa processas helt elektroniskt via internet.

§8

Programgruppen urinvägsinfektioner planerar att slutföra arbetet under hösten 2005.
Nästa programgrupp föreslås bli sepsis. Upprop för intresseanmälan publiceras i
Tidningen Infektionsläkaren.

§9

Ett nytt avtal angående produktion av föreningens organ Infektionsläkaren har träffats
med Mediahuset AB. Avtalet innefattar en förbättrad intäkt för föreningen. Erik
Sandholm informerade om den redaktionella processen och hur insändandet av bidrag
för publicering går till.

§10 Styrelsen informerade om det Framtidsseminarium i föreningens regi kring ”varumärket
infektion” som kommer att hållas i Stockholm 19 oktober i anslutning till årets chölmöte. Syftet är att bilda en arbetsgrupp för att hantera frågan inom föreningen.
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§11 Föreningen har givits möjlighet att nominera till Svenska läkaresällskapet nämnd. Mötet
ombads att komma med förslag till 1 juni.
§12 Värd för Vårmötet 2006 blir Sundsvall. Uppsala arrangerar 2007.
§13 Övriga frågor:
1. Åsa Hallgårde efterlyste samordnade rutiner i landet för hantering av avgifter för
behandling av sjukdomar enligt smittskyddslagen. I frågan yttrade sig Göran Hedin.
2. Inga Odenholt-Malmfors redogjorde för resultat från punktprevalensstudien
genomförd av slutenvårds-STRAMA. Studien planeras att göras om 2006 efter
intervention 2005. Regeringen förväntas anta STRAMAs programförklaring som
nationellt program. Erik Sandholm betonade vikten av att detta program tas in i
landstingens verksamhetsplaner. I frågan yttrade sig Ivan Vig och Göran Hedin.
3. Rutger Bennet presenterade Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för
infektioner som kan hittas på dess hemsida.
§14 Ordförande Åke Örtqvist avslutade mötet.
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