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§1

Ordförande Åsa Hallgårde öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Jonas Sundén-Cullberg

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 15/1 -09 granskades och
fastställdes.

§ 5 Ordförandes ärenden Å. H.
Rapport från möte tillsamman med Nysam. Å.H. tror att detta kan ersätta
verksamhetsrapporten i framtiden. Datainsamlingen är under anpassning till
ingående infektionsklinikers verksamhet och önskemål. Frågan kommer
återigen att tas upp vid chefsmötet i höst.
Å.H. har skrivit ett brev till Socialstyrelsen angående namnbyte på
specialitén från Infektionsmedicin till Infektionssjukdomar.
Ordf i SLF är kontaktad angående samarbete om patientsäkerhetsfrågor
kopplade till vårdplatser, enkelrum, resistensutveckling och vårdhygien.
Troligen kommer en gemensam ledare i Läkartidningen
Å.H. har blivit kontaktad av SLF:s vice ordf Marie Wedin med önskemål
om ett gemensamt program på riksstämman som en del i SLF:s
patientsäkerhetskampanj, PS
Förslag på nya SPUR inspektörer diskuterades. Å.H. tar kontakt med de
föreslagna inspektörerna. Bengt Hill, Pia Forsberg, Clas Ahlm, Robert
Schwarcz, Nils Kuylenstierna, Anna Werner, Susann Stiernstedt, Johan
Darelid. Anne Tideholm
Å.H. kontaktar verksamhetscheferna för förslag på ST läk till RAF
stipendiat 2009. Styrelsen tar beslut vid mötet i maj
S.S åker på specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 31 mars
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Ingen från styrelsen har möjlighet att åka på möte i SLF:s regi om läkares
fortbildning 20 mars.
Torsten Sandberg är utsedd som infektionsläkarföreningens kontaktperson
till Janusinfos undergrupp Läkemedel och fosterskador.
Remissvar: ”Remiss på förslag till rekommendation för profylax till vuxna
mot difteri och stelkramp” Dnr 30-360/2009 till Socialstyrelsen i samarbete
med Lars Lindqvist och Erik Ekvall
Yttrande om Körtelfeber och arbetsförmåga till Socialstyrelsen
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S. S.
Inkomna remisser: Från SLF Betänkandet Patientsäkerhet- Vad har gjorts?
Vad behöver göras?(SOU 2008:117) Besvaras av S.S
Besvarade remisser: Inga
Rapport från PRISS-projektets fortsatta arbete
§ 7 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C. Skriftlig rapport
Tankar om fler fortbildningskurser för specialister. T.ex. 1-2 dagars
fördjupningskurser med utgångspunkt i ämnena i programgrupperna och
befintliga SK kurser. J.S-C arbetar vidare med frågan.
Vårutbildningen i Mariefred är fulltecknad
Höstutbildningen i akut internmedicin 24-25/9. 7 delområden, alla
föreläsare klara. Annons kommer i Infektionsläkaren
Genomgång av remissen från SLF om läkares fortbildning. Å.H. skickar in
styrelsens svar
§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren J.H.
Besvarade remisser: Till läkemedelsverket med förslag på kommande
ämnen på workshops för behandlingsrekommendationer.
Rapport från sekreterarmöte i SLS 9/2. Fortsatt minskat antal besökare på
riksstämman, senast 13319. Även minskat antal delegater, senast 5300.
Vid årets stämma sker en utökning från 8 till 13 sjukdomsområden, varav vi
är ett.
Vi har lämnat in ansökan om 4 symposier:
*Vanans makt och husets vin, antibiotika och sjukdomspanoramat i
Sverige, moderator Inga Odenholt
*Hepatit B, hur kan behandling och profylax förbättras, moderator Gunnar
Norkrans
*Hur diagnostiserar vi och behandlar infektioner i CNS, moderator Marie
Studahl
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*Tarmsmitta på sjukhus, moderator Britt-Marie Eriksson
2/4 beslut om symposierna, allmänna programmet presenteras i maj. Inte
klart än om krav på IPULS granskning av symposierna.
28/8 deadline för postrar och föredrag, klart program i september
Planerar att hålla årsmötet till lunchen onsdag 25/11
Pfizerstipendiet 2009. Genomgång av de 9 ansökningarna. 3 stipendiater får
25.000kr vardera. Karolin Falconer Stockholm, Anna Nilsson Malmö och
Arvid Edén Göteborg.
Göran Sterners Resestipendium 2009 tilldelas Malin Inghammar från Lund
med 18.000 kr.
Roche stipendiet 2009. 2 stipendiater får 37.500kr vardera. Karolin
Falconer Stockholm, Ann Sophie Duberg Örebro.
§ 9 Rapport från skattmästaren B. W. Skriftlig rapport
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Elin Hedman, ST-läkare, Inf klin Östersund
Charlotte Lybeck, leg läk, vik ul, Inf klin Örebro
Catharina Missailidis, ST-läkare, Inf klin, KS Huddinge
Marcus Ahl, ST-läkare, Inf klin, KS Huddinge
§ 10 Redaktörens ärenden K.W.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 2-09 föredrogs av Katarina Westling.
Deadline 7/4, utgivning 7/5
§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L.
SPUK har prioriterat bland förslagen till nästa års SK kurser. 8 kurser är
anmälda
Vid ett möte i SPUK 30-31/3 ska checklistan till målbeskrivningen bli klar
Rapport från möte 9/3 om utformningen av checklistor i
målbeskrivningarna på Läkaresällskapet
Diskuterade tema för ungt forum 2009

§ 11 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H.
Genomgång av material som kan läggas in på hemsidan
Beslutade att införa möjligheten att lägga ut vikariatsannonser från
infektionsklinikerna på hemsidan
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Arbetet med uppdatering av CNS infektioner pågår, virala
meningoencephaliter blir klart under året
Presentation av regelverk för kvalitetsregistret
Rapport från styrgruppen i Infcare HIV:s kvalitetsregister

§ 12 Övriga frågor

Planering inför internatet i september

§ 13

Ordförande Å.H. avslutade mötet

Stephan Stenmark

Åsa Hallgårde

Jonas Sundén-Cullberg

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

