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Medlemsmöte för Svenska Infektionsläkarföreningen på Grand Hotel i Lund 2008-05-08
Närvarande var 49 medlemmar.
§1

Åsa Hallgårde öppnade mötet.

§2

Till mötesordförande valdes Åsa Hallgårde.

§3

Till mötessekreterare valdes Bengt Wittesjö, till protokolljusterare Birgitta Castor och
Göran Friman.

§4

Efter att kallelseförfarandet godkänts fastställdes dagordningen.

§5

Information från styrelsen:
Anna Jerkeman, redaktör för Infektionsläkaren. Förslag till ämnen för kommande
nummer av medlemstidningen mottages tacksamt.
Jonas Sundén-Cullberg, utbildningsansvarig. Redovisning av den genomförda
fortbildningen i Pärnu som fått ett gott betyg i utvärderingen. Information om höstens
fortbildning på Sigtunahöjden – Akutmedicin – den 25-26/9 samt
Riksstämmoprogrammet med tre egna symposier. Dead-line för abstracts den 25/8.
Bengt Wittesjö, skattmästare. Redovisning av föreningens bokslut 31/12 2007 samt
aktuellt läge. Information om eventuell stadgeändring så att revisionsberättelse och
beslut om styrelsens ansvarsfrihet flyttas från årsmötet till medlemsmötet i samband
med Vårmötet. Styrelsen återkommer med förslag vid årsmötet.
Gunlög Rasmussen, representant för yngre läkare. SPUK:s arbete med den nya
målbeskrivningen för ST är i princip färdigt. Ett orosmoln är den starka övergripande
remisskritik mot detaljstyrningen av målbeskrivningarna som inkommit från SKL, med
risk att en del av arbetet måste göras om igen.
Information angående Ungt Forum den 25/11 som kommer att handla om sepsis.
Torsen Holmdahl, vice ordförande. Information angående programgruppernas arbete.
Sepsisgruppens vårdprogram har precis publicerats. Arbetet med Virala
meningoencefaliter pågår. Det finns utrymme för ytterligare 1-2 nya programgrupper
där förslag till höstens chefsmöte tacksamt mottages.
Utformningen av hemsidan kommer att diskuteras tillsammans med Mediahuset vid
styrelsens internat i Fjällbacka i augusti.

§6

Rapport från revisorerna gällande 2007 års bokslut:
Peter Lanbeck meddelade att revisorerna inte har några anmärkningar på bokslutet.

§7

Rapport från kvalitetsregistret:
Tomas Vikerfors informerade om att inrapporteringen hittills gått mycket bra, alla
kliniker är med. Det saknas dock namn på kontaktpersoner från enstaka kliniker.
Ansvarig för meningitregistret är numera Martin Glimåker.
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Då Föreningen inte är momsbefriad kommer kvalitetsregistret fr o m 2009 att formellt
ägas av Örebro läns landsting.
Frågor har förekommit ang klinikgemensamt lösenord, ev kommer vi att få personliga
lösenord vilket dock kommer att öka registerkostnaden. Anmälan med fullständigt
personnummer har också ifrågasatts men det är helt enligt reglerna.
Fr o m 2010 kommer klinikgranskning att ske med ledning av anmälningsfrekvensen
2009.
Ansökan till Etisk kommitté kommer att ske för att kunna använda registret för
forskning.
§8

Övriga frågor:
Göran Friman vidarebefordrade fråga från industrin angående behov av sponsrade
utbildningar till styrelsen.
Erik Torell sökte stöd för att neka ”korridorvård” på Infektionsklinik i samband med
sjuksköterskestrejken, vilket mötet enhälligt ställde sig bakom.

§9

Mötets avslutande:
Avslutad ordföranden mötet.

Bengt Wittesjö
Skattmästare, mötessekreterare

Åsa Hallgårde
Ordförande

Birgitta Castor
Protokolljusterare

Göran Friman
Protokolljusterare

