PROTOKOLL

19/5 2010

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2010-05-19 08.30-12.00

Plats

Umeå Universitet, Umeå

Närvarande

Torsten Holmdahl
Anders Johansson
Jan Källman ordf.
Camilla Lorant
Stephan Stenmark
Jonas Sundén-Cullberg
Katarina Westling
Bengt Wittesjö

§1

Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Jonas Sundén-Cullberg

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 17/3 -10 granskades. Därefter
fastställdes protokollet och lades till handlingarna.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
Diskuterade representation i TAE “trainee association of the ESCMID
(TAE)” Beslutade att Camilla Lorant tar reda på förutsättningarna för att bli
medlem i ”TAE Steering Committee”.
Redovisade utvärdering från SPUR inspektörerna. Fortsatt diskussion om
finansiering av inspektionerna på chefmötet. Frågan bereds av B.W.
Diskussion om rutiner för remiss hantering
§ 6 Rapport från facklige sekreteraren S.S.
Rapport från specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 30/3.
Diskussion om bakjour, bakjourskompetens och fortbildning för bakjourer.
Frågan behandlas i SLF via UFO och förhandlingsdelegationen. En
arbetsgrupp är tillsatt för det vidare arbetet med frågan med en bred
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representation inom SLF:s organisation. Arbetet påbörjas nu och planeras
fortgå under hela 2011.
En majoritet av infektionsklinikerna är positiva till fortbildning riktad till
bakjourskompetens i linje med tidigare förekommande ”Konsultens dag”.
Beslut att SILF via ett avtal med SLS lagrar sitt arkiv på TAM
(Tjänstemanna-& Akademikerorganisationernas centrum för
dokumenthantering och forskning)
§ 7 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Fortbildningsmötet i Mariefred 26-28/4 har genomförts med ca 40 deltagare
och har fått ett mycket gott betyg i utvärderingen. Totalbetyg 5,5/6
Inbjudan har gått ut till höstutbildningen om tuberkulos på Ulfsunda slott
18-19 oktober
§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren A.J.
Riksstämman 1-3/12 2010. Tema: Jämlik vård
Symposier:
-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
Samtliga tre ledamöter i nomineringskommittén till Justus Ström
föreläsningsfond skall bytas ut i höst. Kandidater diskuterades.
Remissvar på definitionen av VRI
Remissvar till socialstyrelsens begäran om ”förslag till föreskrifter och
allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap”.
§ 9 Skriftlig rapport från skattmästaren B. W.
Presentation av 2009 års bokslut i SILF och Göran Sterners stipendiefond.
Kommer även att presenteras på medlemsmötet 20/5 -10
Presentation av bokslutet till dags dato 2010.
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Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Per Arne Parment, leg läk, Bromma
Maria Furberg, ST-läkare, Inf klin Umeå
Hannah Schulman, ST-läkare, Inf klin Östergötland, Norrköping
Anna Westman, ST-läkare, Inf klin KS, Huddinge
§ 10 Redaktörens ärenden K.W.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 3-10 deadline 7/9 -10
§ 11 Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L.
Beslutades att utse Bengt Björkholm och Harriet Hogevik som SILF:s
externa granskare inför beslut om specialistkompetens.
Styrelsen ger SPUK i uppdrag att kontakta landsting som inför rutiner med
kortare tid än föreslagna 8v för det vetenskapliga arbetet
Fortsatta planer på att arrangera ett nationellt möte för klinikernas
studierektorer.
Ungt forum 2010- tema svampinfektioner
Fallseminariet 2011 arrangeras i Uppsala
Jonas Ahl ska delta vid konferensen Framtidens specialistläkare i Malmö
8-10/9.
Diskussioner om förutsättningar för att kunna ordna en gemensam
HIV/Hepatit kurs.
§ 12 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H.
Programgrupper
Programgruppen för virala CNS-infektioner presenterar sitt program på
vårmötet i Umeå och programmet kommer ut i tryckt form till
medlemmarna i höst
Programgruppen för CNS-infektioner planerar ett möte till och har som mål
att bli klara under 2010
Hemsidan
Summering av diskussionen som styrelsen har haft tillsammans med
Mediahuset 18/5 -01
Förslag på nyheter på hemsidan: ST tentamen, fallbeskrivningar med frågor
och svar, kontakta ”Svar igår” för publicering av deras material, länkar till
”konsult-PM”. Fortsatt arbete med frågan på höstens internat
Kvalitetsregister
Rapport från styrgruppsmöte i kvalitetsregistret 10/5 -10. Diskussion om
täckningsgraden, förbättrad återkoppling ökad validitet och öppenhet.
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Fortsatt diskussion mellan ansvariga för delregistren och
infektionsklinikerna på chefmötet i höst
§ 13 RAF praktikant 2010-2011
Beslutade att utse ST läkare Cecilia Östblom, Gävle
§ 14 Inför medlemsmötet
Genomgång av agendan
§ 15 Inför internatet
Avtal med Mediahuset, fortsatt utveckling av kvalitetsregistret, SPUR:s
ekonomi, agenda för chefmötet, Riksstämman
§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 17

Ordförande J.K. avslutade mötet

Stephan Stenmark

Jan Källman

Jonas Sundén Cullberg

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

