PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2009-10-15

Plats

Sigtunahöjden

Närvarande
styrelsemedlemmar

Åsa Hallgårde
Jonas Hedlund
Torsten Holmdahl
Katarina Westling
Jonas Sundén Cullberg
Bengt Wittesjö
Camilla Lorant

§1

Å.H. öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2

Jonas Hedlund väljs till protokolljusterare .

§3

Dagordning fastställdes.

§4

Genomgång av protokoll från styrelsemötet 2-4/9 2009. Protokollet
godkändes efter justeringar.

§5

Ordförandens ärenden Å.H.
Remissvar om ny smittskyddsmyndighet sammanställd av Å.H.

§6

Facklige sekreterarens ärenden, S.S.
Beslut om årlig översyn av föreningens representation i referensgrupper
som fast punkt under styrelseinternatet.

§7

Vetenskaplige sekreterarens ärenden, J.H.
Remisser:
Handläggning av MRSA i förskoleverksamhet besvarad av Cecilia Rydén
med Anna-Karin Larsson som bollplank.
Tillång till vårdhygienisk kompetens besvaras av Å.H.
Läkemedelsassisterad behandling besvaras av Christer Lidman och Martin
Kåberg.
Effektivare smittskydd besvaras av Gudrun Lindh.
Vissa apoteksfrågor, besvaras ej.
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Handel med vissa receptfria läkemedel, besvaras ej.
Stämman:
Lunch till årsmötet på onsd beställs.
Genomgång av programmet.
§8

Skattmästarens ärenden, B.W.
Nya ordinarie medlemmar
Tobias Kollberg, ST-läkare, Inf klin Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Piotr Nowak, ST-läkare, Inf klin, Karolinska Huddinge
Malin Hagstrand Aldman, ST-läkare, Inf klin Linköping
Jakob Billfeldt, ST-läkare, Inf klin Halmstad
Alexandros Petropoulos, leg läk, Inf klin Linköping
Genomgång av delårsbokslut. Föreningens ekonomi diskuterades.

§9

Utbildningsansvariges ärenden, J. S-C.
Höstutbildningen fick bra betyg. Läggs dock ner tills vidare i nuvarande
form. Satsar på rena infektionsutbildningar, nästa år tbc.
Vårutbildning 2010 i Mariefred, samma program som i år. Annonsen
kommer i Infektionsläkaren nr 4.

§ 10

Redaktörens ärenden, K.W.
Presentation av planerat innehåll i Infektionsläkaren Nr 4 -09.

§ 11

Programgrupper/Hemsidan/Kvalitetsregister, T.H.
Virala meningoencefaliter presenteras på Stämman.
Bakteriella CNS-infektioner revideras.
Endocardit revideras.
Allmän revision för att göra programmen web-anpassade i samverkan med
Mediahuset.
Hemsidan i ny skepnad. Ny rubrik – vikariat på infektionsklinik.
Diskussion kring avtalet med Mediahuset, inkl frågan om reklam eller ej.
Föreslår årsmötet att tillåta reklam.
Chatgrupp på internetmedicin.se (Lars Hagberg).
Önskemål om tydliga kvalitetsmarkörer från respektive programgrupp via
Gunlög Rasmussen.
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§ 12

Frågor för yngre läkare/SPUK, C.L.
Ungt forum – Ortopediska infektioner på Karolinska Huddinge.
Fallseminarium 2-3/2 -10.
Uppdras åt SPUK att ta fram gemensam mall för ST-kontrakt.

§ 13

Chefmötet
Genomgång av agendan för chefmötet.

§ 14

Inför årsmötet
Genomgång av frågor inför årsmötet

§ 15

§ 16

Styrelsens arbetsformer 2010
Styrelsemöte

13/1

Styrelsemöte

17/3

Styrelsemöte

19(-21)/5, styrelsen träffas på kvällen 18/5

Styrelseinternat

1-3/9

Chefsmöte

14-15/10, styrelsen träffas på kvällen 13/10

Övrig fråga
Martin Glimåker har inkommit med önskemål om att få använda
meningitregistret som historisk kontroll till projekt ”Trycksänkande
behandling vid bakteriella meningiter”. Beslöt styrelsen att godkänna
ansökan.
Diskuterades formerna för hur man hos styrelsen ansöker om att få använda
kvalitetsregister för forskningsändamål. T.H. ger styrgruppen i uppdrag att
utforma lämpligt formulär som styrelsen har som underlag för beslut.
Beslöts att ansökan skickas till ordf i programgrupp för vidare befordran till
styrgruppen för synpunkter och vidare till styrelsen för beslut.

§ 17

Mötet avslutas
Bengt Wittesjö

Åsa Hallgårde

Jonas Hedlund

Tf sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

