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§1

Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2

B.W utsågs till protokolljusterare.

§3

Dagordning fastställdes med tillägg av övriga frågor.

§4

Genomgång av protokollet från mötet 17/1 -07.
Beslutat att ansvaret för fallpresentationerna i Infektionsläkaren fördelas på
infektionsklinikerna enligt ett löpande schema i bokstavsordning.
Informerar om förändringen på medlemsmötet i maj. A.J. informerar
verksamhetscheferna. Borås blir först ut nr 3 -07.
Pågående genomgång av vilka kollegor som företräder föreningen i olika
arbetsgrupper. Styrelsen ska gå igenom vilka regler som gäller för hur
många mandatperioder man kan bli vald och ska ta fram ett
policydokument vid höstinternatet.
Finansiering av styrgruppen för kvalitetsregister kan initialt ske med medel
från Medicinska kvalitetsrådet i Läkarförbundet.

§ 5 Facklige sekreterarens ärenden, S.S.
Presenterade svar på remissen ”Patientdatautredningens huvudbetänkande
om en ny Patientdatalag, (SOU 2006:82)”.
Vi har fått ett brev från Specialitetsföreningarnas ordförande, Mats Roman.
Finns ett intresse i andra specialitetsföreningar att återigen ta upp frågan om
specialitetsföreningarnas mandat och ställning i läkarförbundets
organisation. Frågan diskuterades i styrelsen som inte är intresserade att
driva frågan vidare.
Har inkommit en kallelse UEMS möte i Stockholm 18/4. Beslutades att
K.L. anmäler sig som föreningens representant.
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Å.H. deltar vid Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 19/4.
kallelse och dagordning har ännu inte kommit.
Utdelning av skriften ”Läkare behövs som chefer”.
§ 6 Redaktörens ärenden, A.J.
Planering för nr 2 -07 redovisas. Deadline 4/4.
Idéer för kommande nummer diskuterades.
§ 7 Programgrupper, T.H.
Programgruppen för virala meningoencephaliter har startat. Elisabeth
Aurelius är sammankallande.
Programgruppen för pneumonier startar arbete med en revision av
vårdprogrammet med ett möte april
Programgruppen för sepsis fortsätter sitt arbete. En presentation av arbetet
sker vid vårmötet. Har ansökt om ett symposium på Riksstämman. Färdig
skrift hösten 2007.
Arbetet med framtagandet av kvalitetsindikatorer för nationella register har
startat. Tomas Wikerfors är sammankallande. Bo Söderqvist -ortopedisk
infektioner, Magnus Roberg -CNS-infektioner, Jesper Svefors -sepsis, Lars
Olaison -endokardit. Fortsatt målsättning att påbörja registrering 1/9 2007.
Finns ca 1000 ex kvar av vårdprogrammet för urinvägsinfektioner. 200 ex.
distribueras vid ett symposium på Riksstämman, resterande skickas till
klinikerna.
InfCare HIV diskuterades. T.H och Tomas Wikerfors tar kontakt med
Anders Sönnerborg för vidare diskussion. Finns behov av fördjupad
information om systemets styrning och ekonomi.
§ 8 Frågor för yngre läkare/SPUK, G.R.
Redovisade SPUK:s fortsatta arbetet med den nya målbeskrivningens 12
delmål och checklistan för klinisk kompetens. Nästa möte maj 2007.
Planerar att styrelsen kan ta formellt beslut om innehållet på höstinternatet.
Presentation på Chefsmötet
Rekommendation att man under sin utbildning ska ha deltagit vid 4
diagnostiska prov
SPUR-inspektioner. Få inspektioner har genomförts de senaste åren.
Rekommendation om en inspektion på varje klinik vart 5:e år. SPUK skulle
kunna ansvara för registrering av inspektionerna och vid behov påminna
om inspektion. Förslag om redovisning av SPUR-inspektioner i
verksamhetsenkäten. Vem ska stå för kostnaderna? Frågan tas upp på
höstens Chefsmöte.
Erik Johansson utses som representant i Läkarsällskapets
utbildningsdelegation.
Redovisning av prioritering bland de 11 SK-kurser som skickat in anmälan
för 2008.
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§ 9 Vetenskaplige sekreterarens ärenden, P.F.
Efter genomgång av årets ansökningar tilldelas Pfizerstipendiet 2007: Aylin
Yilmaz, Helena Hervius Askling och Elisabeth Franzen-Röhl.
Stipendiaterna erhåller 25 000 kr vardera.
Planeringen inför Riksstämman 2007 har tidigare dead-lines. Abstracts ska
vara inne före 15/6 färdigt program presenteras 20/8. Detta innebär att
materialet måste bearbetas under sommaren.
Föreningen har anmält aktiviteter under 2,5 dagar, 40 posters, fyra egna och
fyra samarrangerade symposier. Förslagen på symposier och moderatorer
presenterades.
Förslag på föreläsare till Justus Ström föreläsningen diskuterades.
Göran Sterners Resestipendium på 11 000 kr tilldelas Maria Norrby.
§ 10 Utbildningsaktiviteter, K.L.
Klart med all planering inför utbildningen i Pärnu. Planerna för
utbildningen 2008 har inletts. Kommer att hållas på en ny ort.
Fortbildning 4-5/10 i Steningevik. Samma tema och föreläsare som 2006;
endokrinologi, infektionskomplikationer till följd av TNFα-hämmare,
autoimmuna njursjukdomar och koppling till hepatiter. Utbildningen ska
IPULS-anmälas.
Chefsmötet 18-19/10 är förlagt till Sigtunahöjden.
§ 11 Skattmästarens ärenden, B.W.
Nya ordinarie medlemmar
Arvid Edén, Inf Klin SU/Östra
David Edenvik, Inf Klin Jönköping
Cecilia Östblom, Inf Klin Västerås
Simon Athlin, Inf Klin Örebro
Johan Fält, Inf Klin Kristianstad
Johan Ursing, Inf Klin KUS Huddinge
Peter Ek, Inf Klin Malmö
Anna Thorson, Inf Klin KUS Solna
Delårsbokslut presenterades.
Mot bakgrund av förändringar i bokföringslagen krävs en ändring av datum
för bokslut från 30/9 till 31/8. För detta krävs stadgeändring.
Programgruppskontot ska läggas in i resultat- och balansräkning.
Bokföringen kommer att skötas i bokföringsprogram Tidningen ska inte
längre deklareras som näringsverksamhet
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SJID on-line access har inte fungerat sedan i höstas pga. förändringar inom
Taylor & Francis. Vi accepterar ett erbjudande att alla medlemmar får
samma passord/”inlogg” till tidskriftsinnehållet.
Genomgång av stadgarna kommer att ske vid internatet i höst
KVÅ koder. Det finns ett behov av att skapa en samverkad lista för
infektionsspecialiten. B.W. kontaktar Olafr Steinum i frågan. Målsättning
att ta fram ett underlag för beslut i samband med chefsmötet i höst.
§ 12 Övriga frågor.
Å.H. kontaktar klinikerna med önskemål om nomineringar till STrepresentant till RAF.
Johan Tham utses till Infektionsläkarföreningens representant i SVA: s
projektråd för häst, hund och katt med möte den 11-12/9 2007.
Föreningen avstår från inbjudan från läkemedelsbolag att få administrera ett
resestipendium till namngiven kongressen.
Relationer till läkemedelsindustrin i samband med vårmötet diskuterades.
§ 13

Å.H. avslutar mötet

Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Bengt Wittesjö

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

