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Medlemsmöte för Svenska Infektionsläkarföreningen i
Universitetshuset Uppsala 2007-05-10
Närvarande var cirka 40 medlemmar.
§1

Åsa Hallgårde öppnade mötet.

§2

Till mötesordförande valdes Åsa Hallgårde.

§3

Till mötessekreterare valdes Stephan Stenmark och till protokolljusterare Göran
Günther och Gisela Otto

§4

Efter att kallelseförfarandet godkänts fastställdes dagordningen.

§5

Information från styrelsen:
Stephan Stenmark, facklig sekreterare. Arbetsgruppen som jobbat med
framtidsdokumentet snart är klara. En presentation av materialet kommer i
Infektionsläkaren Nr 3 och dokumentet sprids till medlemmarna under hösten.
Anna Jerkeman, redaktör för Infektionsläkaren. Information om den nyordning som
beslutats för fallbeskrivningarna i Infektionsläkaren. Klinikerna har i bokstavordning
tilldelats ansvaret för en fallbeskrivning i varje nummer. Borås är först ut.
Per Follin, vetenskaplig sekreterare. Redovisning av ett välfyllt program för årets
Riksstämma. Medlemsmötet uttryckte ett intresse för en gemensam medlemsmiddag
efter årsmötet och formerna för ett eventuellt samarbete med industrin diskuterades.
Karin Lindahl, utbildningsansvarig. Redovisning av den genomförda fortbildningen i
Pärnu som fått ett gott betyg i utvärderingen. Information om höstens fortbildning i
Steningevik 11-12/10.
Bengt Wittesjö, skattmästare. Redovisning av föreningens aktuella ekonomi.
Information om hur man kommer åt SJID on-line. Tjänsten har legat nere en period men
är nu åter i funktion. Formerna för föreningens ekonomiska redovisning håller på att
uppdateras. Samtidigt görs en revision av stadgarna. Bland annat ska styrelsen före en
diskussion om årsmötet ska ligga som nu eller i samband med vårmötet. Styrelsen
återkommer med förslag vid årets årsmöte.
Gunlög Rasmussen, representant för yngre läkare. SPUK:s arbete med den nya
målbeskrivningen för ST är inne i en slutfas. Planen är att vara klara med dokumentet i
höst.

§6

Tomas Vikerfors presenterade föreningens arbete med framtagande av internetbaserade
kvalitetsregister. I nuläget är följande register aktuella: Endokardit, meningit, sepsis och
ledinfektioner. Registeransvariga är utsedda och planen är att påbörja registrering i
september i år. En demonstration av registerfunktionen kan nås via en länk på
www.infektion.net.
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§7

Övriga frågor:
1. Hans Glauman väckte frågan om man skulle inbjuda till att presentera postrar på
vårmötet som en del av det vetenskapliga programmet. Frågan diskuterades utan att
något beslut fattades.
2. Bo Settergren påminde de kliniker som är med i studien om optimal behandlingstid
för Ciprofloxacin vid pyelonefrit hos kvinnor, att öka sina ansträngningar i
rekryteringen av patienter.

§8

Ordförande Åsa Hallgårde avslutade mötet.
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Facklig sekreterare
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Ordförande
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Protokolljusterare

Göran Günther
Protokolljusterare

