PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2008-01-08 09.15-16.15

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Åsa Hallgårde
Torsten Holmdahl
Anna Jerkeman
Gunlög Rasmussen
Stephan Stenmark
Bengt Wittesjö
Jonas Hedlund
Jonas Sundén-Cullberg
Per Follin adj. under § 6
Karin Lindahl adj. under § 5

§1

Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.
Nya och gamla styrelseledamöter presenterade sig för varandra

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Jonas Hedlund

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 18/10 -07 granskades och
fastställdes. Å.H. återkommer med dragning om Socialstyrelsen
rekommendationer om sjukskrivningar för patienter med
infektionssjukdomar vid nästa styrelsemöte. Därefter lades protokollet till
handlingarna.

§ 5 Rapport från fortbildningsansvarig K.L. och J.S-C.
Presentation av Fortbildningsmötet i Pärnu 9-12/4. Mötet är granskat och
godkänt av IPULS. Ämnesområdena är HIV, TB, antibiotikaresistens och
antibiotika. Det har hitintills inkommit 23 anmälda exkl. föreläsare och
industri. Påminnelse utgår till klinikerna via mejl.
Höstutbildningen planeras till 25-26/9 i närheten av Arlanda, förslagsvis
Steningevik. Förslag på ämnen och pedagogiken diskuterades. Vi siktar på
30 deltagare. Utbildningen ska IPULS granskas. Kursens administration
sker i samarbete med Hansen. Annonseras både på hemsidan och via
Infektionsläkaren nr 1 och 2.
Vi ska lägga in en separat punkt på hemsidan om utbildning för att samla
inbjudningar, föreläsnings -PM, kursutvärderingar etc.
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Frågan har väckts om fler kurser ska arrangeras tillsammans med SILF. Vi
förordar samarbete kring ”Infektionskonsulternas dag” men inte nu aktuella
återkommande industrifinansierad kurser.
J.S-C. ska inventera möjligheterna att ge i uppdrag åt programgrupperna att
delta med program inom sina område till kommande kurser.
§ 6 Rapport från vetenskaplige sekreteraren P. F. och J.H.
P.F. överlämnade till J.H.
Inga inkomna eller besvarade remisser
Information om Justus Ströms föreläsningsfond
Rapport från Läkarstämman 2007. Ungefär lika många deltagare i år som i
Göteborg 2006. Fler symposier än tidigare, totalt 87 stycken.
Stämmoledningen är nöjd med försöken med IPULS granskning av
programmen. Symposierna ska granskas inför 2008. Oklart vem som ska
stå för kostnaderna, bör inte belasta sektionerna
Nästa års stämma 26-28/11 2008. Tema är inte ännu bestämt.
Vi hoppas även i år tilldelas ett eget specialistområde.
P.F. är kvar 2008-2009 i stämmodelegationen
Symposieförslag ska in med deadline 6/3.
Förslag på symposier och moderatorer diskuterades. Deadline för föredrag
och postrar i augusti.
§ 7 Ordförandes ärenden Å. H.
Frågan om specialistutbildning i infektionssjukdomar, vårdhygien och
smittskydd för sjuksköterskor diskuterades. Å.H. skriver ett brev till
Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.
§ 8 Rapport från facklige sekreteraren S. S.
Inkomna remisser:
Från Socialdepartementet via SLF ” EU:s konsultation avseende europeiska
åtgärder inom området sällsynta sjukdomar”
”Läkemedel är ett av läkarens viktigaste redskap ett läkemedelspolitiskt
program från Sveriges läkarförbund”
Remiss från World Medical Association via SLF: “World Medical
Association declaration of Helsinki, Ethical principles for Medical
Research Involving Human Subjects.”
Besvarade remisser: Sjukhusens läkemedelsförsörjning (SOU 2007:53).
Svar skrivet av Bengt Ljungberg, Lund och Urban Hellgren, Stockholm
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Rapport från SLF:s fullmäktigemöte november 2007
§ 9 Rapport från skattmästaren B. W.
Vi har fått godkännande från SKL att bli nationellt kvalitetsregister, och har
erhållit ca 450 000 kr för 2008. Bidraget ska sökas årligen.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Jesper Sterne, ST-läkare, Inf klin Eskilstuna
Siri Kurland, ST-läkare, Inf klin Akademiska Uppsala
Lars Björck, professor, Inf klin USiL
Sara Köhler, ST-läkare, Inf klin Eskilstuna
Emmi Andersson, ST-läkare, Klin mikrobiol/virologi + Inf klin Karolinska
Huddinge
Bertil Stojanovic, leg läkare, Inf klin Karolinska Huddinge
Martin Kåberg, ST-läkare, Inf klin/Missbruk Karolinska Huddinge
Mette Wendt, ST-läkare, Inf klin Helsingborg
Daniel Svensson, leg läk, Inf klin UMAS
Som ny associerad medlem i föreningen antogs:
Peter Bergman, ST-läkare, Klin Mikrobiol/Virol, Karolinska Huddinge
Presenterade bokslut för 2007 och budgetförslag för 2008.
Nya matrikeln kommer med Nr 1 2008.

§ 10 Redaktörens ärenden A.J.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 2-08 föredrogs av Anna Jerkeman.
Deadline 4/4 -08.
Idéer för kommande artiklar diskuterades
§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK G.R.
SPUK ska kontakta IPULS för att se hur många som söker
infektionskurserna och andelen infektions ST läkare bland de sökande
SPUK har diskuterade prioriteringsordningen mellan kurserna
Göteborg ansvarar för det diagnostiska provet även 2008
Ungt forum kommer att ligga kvar dagen före Läkarstämman.
Grundinställningen är att varje klinik som har ST-läkare bör skicka minst
en deltagare till varje utbildningen.
Varje klinik bör ha en utbildningsansvarig/studierektor
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Arbetet med målbeskrivningen fortskrider. Senaste mötet med SoS var
12/12.
SoS föreslår att verksamhetschef, handledare och eventuellt studierektor
ska skriva under ansökan om specialistbevis. På SoS kommer det sedan att
ske en granskning av en jurist och två utsedda infektionsspecialister.
Målbeskrivningen är tidigast klar att tas i bruk hösten 2008.
§ 11 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H.
Virala meningoencephaliter fortsätter sitt arbete.
Pneumonigruppen är färdig med sin revision
Led- och skelett infektioner fortsätter arbetet med sin revision.
Ett förslag på en ny programgrupp om vårdrelaterade infektioner
diskuterades. Frågan behöver mer beredning och kommer att diskuteras
tillsammans med andra förslag vid höstens chefsmöte
Hemsidans innehåll och layout diskuterades
§ 12 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2008
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningens konton
är var för sig föreningens skattmästare Bengt Wittesjö, samt föreningens
ordförande Åsa Hallgårde. Denna teckningsrätt gäller för föreningens
samtliga konton: Föreningens postgiro, konton i Svenska Handelsbanken,
Göran Sterners resestipendiefond med konto i Nordea, samt VP-konton.
Post sändes till skattmästaren Bengt Wittesjö under adress Gefionvägen 1,
371 41 Karlskrona.

§ 13 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Presenterade Bokslut för Göran Sterners resestipendiefond 2007
11.000kr kan delas ut 2008. Annons om stipendiet gick ut med Nr 4 2007
och påminnelse kommer i Nr 1 2008.
§ 14 Styrelsens arbetsformer 2008
Styrelsemöte tisdag 8/1 på Läkarsällskapet i Stockholm.
Deadline för material till Infektionsläkaren Nr 1 18/1
Styrelsemöte torsdag 13/3 på Läkarförbundet i Stockholm.
Deadline för material till Infektionsläkaren Nr 2 4/4
Styrelsemöte i Lund inför vårmötet 7/5, styrelsen träffas på kvällen 6/5
Styrelseinternat 27-29/8, Fjällbacka.
Deadline för material till Infektionsläkaren Nr 3 2/9
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Styrelsemöte inför chefsmötet 8/10
Chefsmötet 9-10/10 Sigtunahöjden
Deadline för material till Infektionsläkaren Nr 4 19/10
Riksstämman i Göteborg 26-28/11
Årsmöte 26/11
§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 16

Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Jonas Hedlund

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

