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Jan Källman ordförande
Anders Johansson
Hans Norrgren
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Jonas Sundén-Cullberg
Torsten Holmdahl
Camilla Lorant

§1

Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 11/5 -11 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
Beslut att utse Jan Källman till Svenska läkaresällskapets fullmäktigemöte,
Anders Johansson suppleant
Inkommit förfrågan om styrelsearbetet är förenat med arvoden. Svaret är
nej. Styrelsen ger i uppdrag till valberedningen att efterhöra hur det ser ut i
andra föreningar. Tar upp frågan om avsatt arbetstid för styrelsearbete på
chefmötet
Diskussion om fortsatt praktisk användning av 10p programmet
SLS Kommitté för medicinsk språkvård efterfrågar en kontaktperson. Sven
Montelius tillfrågas om han är fortsatt intresserad
Skriftlig rapport från europeiska infektionsläkarföreningars möte på
ESCMID i Milano 2011
Inbjudan till att nominera ”Framtidens ledare i läkarkåren 2011”. Vi
beslutar att ta fram mer kunskap om initiativtagarna innan vi beslutar att
annonsera på hemsidan
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Brev från Per Olsén. Förslag på dokumentation om polio/poliovaccinets
utveckling genom intervju med Maria Böttinger. Erbjuder kontakt via vår
journalist på Mediahuset
Vårmötet i Stockholm blir 9-11/5 2012
Brev från IFIS, Infektionssjuksköterskornas intresseförening. SILF ställer
sig positiva till ett samarbete kring vårmötet 2013 men frågan kommer att
diskuteras på chefmötet. IFIS erbjuds en artikel för att beskriva sin
verksamhet i tidningen
SLF:s representantskapsinternat 4-5/10, J. S-C. deltar
Infektionsverktyget. Diskussion om hur SILF kan verka för att påskynda
införandet i landstingen. Frågan ska diskuteras på chefmötet.
Inkommit förfrågan från Netdoktor.se om samarbete. Torsten Holmdahl får
i uppdrag att ta reda på mer bakgrund.
Brev från Rolf Jungnelius om återkommande utskick av
marknadsundersökningar till specialister . I första hand en fråga mellan
arbetsgivare och arbetstagare, frågan kan aktualiseras på chefmöten
§ 6 Skriftlig rapport från facklige sekreteraren S.S.
Diskussion om koppling diagnos – antibiotikaförskrivning. Går vidare med
frågan genom att:
-

Förbereda underlag för remiss till SLF:s fullmäktigemöte

-

Kontaktar SFAM för att efterhöra deras uppfattning i frågan

-

Kontaktar Stramarådet

§ 7 Rapport från vetenskaplige sekreteraren A.J.
Programmet för Riksstämman 2011 diskuterades och beslutades. Årets
program är samplanerat med föreningen för klinisk mikrobiologi.
Beslut om vilka abstracts som blir fria föredrag respektive postrar.
§ 8 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Rapport från fortbildningsmötet på Vår Gård i Saltsjöbaden 23-25/5. Temat
var kirurgiska infektioner. Totalbetyg 5,1 av 6. 5,5 av 6 när det gäller
rekommendation av kursen till kollega. Kursen återkommer nästa år med
samma program.
Höstutbildningen om tuberkulos 17-19/10 är fulltecknad.
Diskuterade SLF:s remiss angående nytt program för bakjoursutbildning.
J.S-C sammanfattar remiss svar som även presenteras på chefmötet
§ 9 Rapport från skattmästaren H.N.
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Presenterade aktuellt bokslut
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Maria Tydén, ST-läkare Inf klin Västerås lasarett, Västerås
Åsa Wihlborg, ST-läkare Inf klin Södra Älsvborgs sjukhus, Borås
Elisabeth Karlsson, ST-läkare Inf klin Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Agnar Bjarnason, Underläkare Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg
Nikolaos Alexandropoulos, ST läkare Inf klin Centrallasarettet, Växjö
David Ekqvist, ST läkare Inf klin Universitetssjukhuset, Linköping
Som nya associerade medlemmar i föreningen antogs: Ingen
§ 10 Redaktörens ärenden K.C.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 3-11 med deadline nr 3 7/9
2011, och nr 4 11/10. Genomgång av idéer för kommande nummer
§ 11 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H.
Programgrupper. Arbetet med uppdateringen av programmen för sepsis
pågår och endokardit på börjas under 2012. Styrelsen önskar att man
kommer igång med en uppdatering av vårdprogrammet för
urinvägsinfektioner
Kvalitetsregister. Det pågår en jämförelse mellan registreringar i
kvalitetsregistret och antalet profildiagnoser i verksamhetsenkäten, Per
Arneborn beskriver om detta i en artikel i nästa nummer av
Infektionsläkaren och vill diskutera detta vidare med klinikerna på
chefmötet.
Genomgång av förutsättningar för forskning på data i Kvalitetsregistret.
Förslaget är att registeransvarig tar emot ansökningar om forskning
inklusive ifylld etikansökan och som efter beredning av ärendet presenterar
sitt förslag för den vetenskapliga sekreteraren för beslut i styrelsen.
Hemsidan. Diskussion om fortsatt utveckling av sidans innehåll. Som
vidare utveckling efterfrågar vi om Mediahuset kan producera en
applikation och eller App för smartphones och läsplattor.
§ 12 Rapport från Yngreläkarrepresentant
Ungt forum tisdagen 29/11 före läkarstämman. Ämnet är PK/PD med Inga
Odenholt i Stockholm
SPUK arrangerar fallseminarium 3-4/10 på Odalgården utanför Uppsala
Rapport från SPUK. Det pågår ett arbete med målbeskrivningar för
randning på andra kliniker och rekommendationer när andra randar sig på
infektionsklinik.
En mall ska tas fram för utvärdering av rondarbete under ST utbildningen
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Redovisning av enkät till ST läkarna (ca 150) och studierektorer om SK
kurser. Åter aktualiseras bristen på kursplatser. Fortsatt dialog med ipuls.
Styrelsen formulerar en skrivelse till SLF för att efterhöra hur de arbetar
vidare med frågan.
Fortsatt diskussion om riktlinjer för det vetenskapliga arbetet i ST
utbildningen
§ 13

Övriga frågor
Planering av programmet för chefmötet
Förslag på arbetsformer 2012
11/1, styrelsemöte, Stockholm
15/3, styrelsemöte, Stockholm
9/5, styrelsemöte på förmiddagen
9-11/5, Vårmötet i Stockholm
29-31/8, Internat i Fjällbacka
11/10, styrelsemöte på förmiddagen
11-12/10, Chefmötet
28-30/11, Medicinska riksstämman
29/11, Årsmöte

§ 14

Ordförande J.K. avslutade möte

Stephan Stenmark

Jan Källman

Hans Norrgren

Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

