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Medlemsmöte för Svenska Infektionsläkarföreningen i Aula Nordica Umeå 2010-05-20
Närvarande var ca 30 medlemmar exklusive styrelsen.
§1

Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till mötesordförande valdes Jan Källman .

§3

Till mötessekreterare valdes Stephan Stenmark, till protokolljusterare Erik Bäck och
Elsa Tynell.

§4

Dagordningen fastställdes

§5

Information från styrelsen:
Jan Källman, ordförande, informerade om det genomförda fortbildningsmötet i Mariefred
26-28/4 med ca 40 deltagare. Utbildningen fick ett mycket gott betyg i utvärderingen.
Totalbetyg 5,5/6
Inbjudan har gått ut till höstutbildningen om tuberkulos på Ulfsunda slott 18-19 oktober
Anders Johansson, vetenskaplig sekreterare, informerad om godkända
sektionsövergripande symposier på kommande riksstämma som har temat
Jämlik vård:
-Jämställd vård, en infekterad fråga. Anordnas tillsammans med Kvinnliga läkares
förening. Moderator Birgitta Evengård
-Malariasymposium anordnas av tropikmedicinsk förening
-Otitsymposium anordnas av allmänläkarföreningen
-PRISS-projektet, Moderator Bo Söderqvist
-Hur fungerade vaccinationskampanjen mot Nya influensan A (H1N1)?,Moderator Åke
Örtqvist
-Svenska kliniska erfarenheter av den Nya influensan A (H1N1), Moderator Karlis
Pauksen
Deadline för abstrakt till postrar och fria föredrag är 27 augusti
Torsten Holmdahl, vice ordförande, informerade om programgruppernas
fortsatta arbete.
Kvalitetsregistret har fått 500.000kr av SKL för innevarande år och 200.000kr
extra för att öka täckningsraden av inregistrerade fall, utveckla analysen av data
och öka återföringen av resultaten till klinikerna. I samarbete med
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Socialstyrelsens diagnosregister kan man se relationen mellan antalet
registrerade och antalet diagnostiserade patienter. Detta ska i första hand göras
på pneumonier. Det pågår även ett samarbete med ortopedernas protesregister.
Återkoppling från registren kommer att publiceras i Infektionsläkaren.
Camilla Lorant, yngreläkarrepresentant, informerade om att en mall för STkontrakt har tagit fram och det går att finna på hemsidan.
Ungt forum som hålls i samband med riksstämman i Göteborg kommer att ha
temat svampinfektioner.
Katarina Westling, redaktör för Infektionsläkaren, presenterade möjligheten till
debatt i tidningen
§6

Bengt Wittesjö, skattmästare. redovisade föreningens bokslut 31/12 2009 samt bokslut
31/12 2009 i Göran Sterners resestipendiefond

§7

Revisionsberättelserna för Infektionsläkarföreningen och Göran Sterners
resestipendiefond gällande verksamhetsåret 2009 presenterades.
Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket också beslutades av mötet.

§8

Övriga frågor:
Inga övriga frågor

§9

Ordförande tackade alla mötesdeltagarna och avslutade mötet

Stephan Stenmark
Facklig sekreterare

Jan Källman
Ordförande

Erik Bäck
Protokolljusterare

Elsa Tynell
Protokolljusterare

