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§1

Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2

A.J. utsågs till protokollsjusterare

§3

Dagordning fastställdes med tillägg av övriga frågor.

§4

Genomgång av protokoll från styrelseinternatet 3-5/9 -07. Protokollet
godkändes utan förändringar.

§5

Ordförandens ärenden Å.H.
Gisela Otto önskar avsäga sig uppdraget som suppleant i UEMS. Ingrid
Nilson Ehle är ordinarie ledamot. Styrelsen beslutar att utse Karin Lindahl
som ny suppleant med en mandatperiod på 3år.
Hans Beckman har meddelat att han inte står till förfogande för omval till
SILF:s valberedningen. Frågan om ersättare behöver beredas till årsmötet.
Å.H. har undertecknat det nya avtalet med Mediahuset gällande tidningen
och driften av hemsidan
Konsultationsläkare för läkarförbundet. Å.H. informerar om uppdragets
innebörd utifrån information från SLF. Styrelsen beslutar att föreslå Erik
Sandholm, Karlstad.
Å.H. har haft kontakter med Martin Glimåker angående situationen för
infektionssjukvården i Stockholm. Även verksamhetschefen Elda Sparrelid
ska kontaktas.
Å.H. har tackat ja till att delta i möte med Infectious Disease Professional
Affairs committee inom ESCMID. Första mötet hålls 12-13/11 i Wien.
Å.H. och T.H. har i ett möte med en mediakonsult tagit fram ett utkast till
kommunikationsplan gällande framtidsdokumentets lansering . Fortsatt

2

samtal och förankring av kommunikationsstrategin på chefsmötet. S.S. ska
tillsammans med framtidsgruppen ta fram en presentation och kort
sammanfattning på ett A4 som klinikerna kan använda vid lokal lansering.
Fortsatt kontakt med journalist på SLF för hjälp med pressmedelande
§6

Facklige sekreterarens ärenden, S.S.
Inkommen remiss. Sjukhusens läkemedelsförsörjning (SOU 2007:53). Å.H.
kontaktar Bengt Ljungberg, Lund och Urban Hellgren, Stockholm för
ställningstagande till remissvar. Remisstiden går ut 30/11-07
Har inkommit en inbjudan från redaktören för tidningen Primärvårdens
nyheter att mot en given ersättning skriva i kommande nummer med
infektionstema. S.S. ska tillfråga Tomas Tängdén och Britt Marie Eriksson
i Uppsala om de kan tänka sig att skriva om ESBL
S.S. representerar SILF vid Läkarförbundets fullmäktige 22-23/11 -07 i
Stockholm.

§7

Vetenskaplige sekreterarens ärenden, P.F.
Inga inkommande remisser
Kongresskalendern är uppdaterad på hemsidan. Från styrelsen kan man
skicka förslag på tillägg direkt till Mediahuset med kopia till vet. sekr.
Programmet till stämman klart och ligger på hemsidan.
Finansieringen till Pfizerstipendiet 2008 är klart, 75.000kr.
På ett förslag från stämmodelegationen ska man eventuellt inrätta
multidiciplinära råd inför 2009. Infektion skulle kunna ingå i ett råd
tillsammans med mikrobiologi.

§8

Skattmästarens ärenden, B.W.
Nya ordinarie medlemmar
Anna Lange, ST-läkare, Inf klin Örebro
Christian Kampman, ST-läkare, Inf klin Gävle
Magnus Paulsson, ST-läkare, Akutkliniken UMAS
Mari Rosenqvist, ST-läkare, Inf klin UMAS
Olle Wik, smittskyddsläkare Karlstad
Anna Linnér, ST-läkare, Inf klin Huddinge
Lars Hanzén, specialistläkare, Inf Klin SU/östra Göteborg
Presenterade delårsbokslut för SILF 17/10 -07.
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§9

Utbildningsansvarig, K.L.
Planering för Vårutbildningen 2008, Pärnu i Estland är bokat 9-12/4.
Kostnad ca 7300kr för föreningsmedlemmar. Utbildningen ska IPULS
granskas. Elektronisk anmälan, anmälningsblankett hittas på infektion.net.
Annonsering kommer att ske i LIF:s tidning. Sista anmälningsdag 12/12.
Ett preliminärt program presenterades.
Steningevik 11-12/10. Bra utbildning men få deltagare (13). 10 av 28
kliniker representerade. Genomgång av kursutvärderingen var positiv.
Snittbetyg på föreläsningarna 4,5/5. Diskuterade trenden av sjunkande
deltagarantal på våra utbildningar.
Enkät till medlemmarna om deltagande i SILF:s utbildningar diskuterades.
Styrelsen anser att varje klinik bör få ansvar att skicka minst 1 representant
till föreningens fortbildningar. Om klinikerna inte skickar någon
representant bör orsaken redovisas.

§ 10

Redaktörens ärenden, A. J.
Presentation av planerat innehåll i Infektionsläkaren Nr 1 -08.
Styrelsen önskar få med mejladresserna under klinikpresentationen i
medlemsmatrikeln 2008

§ 11

Frågor för yngre läkare/SPUK, G.R.
Nya målbeskrivningen granskades av Socialstyrelsen 19/9. Synpunkterna
från socialstyrelsen presenterades och diskuterades. Förslag på förändringar
ska inarbetas vid ett möte i SPUK v.43.

§ 12

Programgrupper, T.H.
Sepsisgruppen ska presentera sitt arbete på läkarstämman. Målsättningen är
en färdig PDF-fil av vårdprogrammet på hemsidan till läkarstämman.
Revision vårdprogrammen för pneumoni och led- och skelettinfektioner är
igång. Arbetet med virala meningoencephaliter fortskrider.
Kvalitetsregister. Registreringen är igång. Diskuterade inloggningsrutiner
och sekretess. Frågan ska tas upp med Tomas Vikerfors på chefsmötet.
Hemsidan. T.H. är ansvarig utgivare och presenterade sina tankar inför
fortsättningen. Medlemmar av styrelsen har möjlighet att direkt kontakta
Mediahuset för publicering. Andra funktionsinnehavare med samma
rättighet beslutas av styrelsen. Exempelvis Tomas Vikerfors och
registeransvariga för kvalitetsregistren. Verksamhetschefer och enskilda
medlemmar som vill få något publicerat kontaktar T.H.

§ 13

Inför Chefsmötet
Genomgång av praktiska detaljer för mötet och styrelsens presentationer.

§ 14

Övriga Frågor.
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Vid nästa möte ska styrelsen diskutera Socialstyrelsen rekommendationer
om sjukskrivningar för patienter med infektionssjukdomar. Våra inskickade
synpunkter under beredningen har inte beaktats.
§ 15

Mötet avslutas
Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Anna Jerkeman

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

