PROTOKOLL

Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2011-01-13 09.30-16.00

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Jan Källman ordf
Anders Johansson
Hans Norrgren
Kristina Cardell
Camilla Lorant
Stephan Stenmark
Jonas Sundén-Cullberg
Katarina Westling adj §1-7
Torsten Holmdahl adj §1-18

§1

Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 14/10 -10 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
Torsten Holmdahl adjungeras till fortsatt arbete som vice ordförande då
Maria Werner är sjukskriven.
Diskussion om framtida avtal med Scandinavian Journal of Infectious
Diseases som medlemstidning. Frågan tas upp igen på nästa möte 16/3
2011.
Mediahuset startar ny tidning med HIV and Virology News med 4 nr/år.
Tidningen distribueras gratis till SILF:s medlemmar.
Diskussion om samarbetsformer med industrin i samband med vårens
fortbildningsmöte.
Rapport från lanseringen av 10-punktsprogrammet. God respons nationellt
och lokalt
Inbjudan från Tandvårds-Strama att utse en representant från
infektionsläkarföreningen att delta i deras arbete. Inga Odenholt åtar sig
uppgiften.

2

RAF inbjuds att delta vid nästa styrelsemöte 16/3
§ 6 Redaktörens ärenden K.C. och K.W.
Presentation av innehållet i Infektionsläkaren nr 1-11
Deadline nr 1 19/1 , nr 2 29/3 2011
Idéer för kommande artiklar diskuterades.
§ 7 Rapport från facklige sekreteraren S.S.
Rapport från Läkarförbundets fullmäktigemöte 9-10/12 -10.
Nytt presidium med Ordförande Marie Wedin, 1:e vice ordförande Heidi
Stensmyren och 2:e vice ordförande Ove Andersson.
Genomgång av beslut på behandlade motioner och arbetet med den fortsatta
utredningen om förbundets framtida struktur.
Styrelsen diskuterade förslag på möjliga motioner från SILF till nästa
fullmäktigemöte.
Obligatorisk diagnosregistrering på antibiotikarecept
Krav på åtgärder mot återkommande restnoteringar av antibiotika och
tuberkulostatika
Rapport från möte om Socialstyrelsens nya förslag till utveckling av
strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
Inbjudan till specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 30/3, J.K.
deltar
§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren A.J.
Brev från SLS angående hantering av tidigare SPUR ekonomi inför
övergång till IPULS
Inkommande remiss:
3 remisser från SLS som inte besvaras
Guldgruvan, om kvalitetsregister, svarstid i slutet av mars -11
Torsten Holmdahl samordnar svar efter synpunkter från
styrgruppen för kvalitetsregisret
Betänkande om ny biobankslag.
Hans Glauman tillfrågas om att svara
Riksstämman 2010 hade 9300 besökare. Sammanfattning av allmänna
intryck från stämman
3/2 hålls ett sekreterarmöte inför Riksstämman 30/11 – 2/12 2011.
Tema: Läkekonst i en säkrare vård
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Förslag på ämnen för symposier och lämpliga moderatorer diskuterades.
Deadline för förslag 4 mars 2010
Planer på samordnat program med föreningen för medicinsk mikrobiologi
26/8 deadline för fördrag och posters
Roche och Pfizerstipendierna är annonserade i tidningen
§ 9 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Information om fortbildningsmötet i Vår Gård i Saltsjöbaden 23-25/5.
Tema om kirurgiska infektioner
Inbjudan till höstutbildningen i oktober om tuberkulos kommer ut med
Infektionsläkaren 2-11 och på hemsidan.
Rapport från nätverket för fortbildningsfrågor inom SLF. Pågående
inventering av specialitetsföreningarnas fortbildningsaktiviteter. På gång att
inrätta SPUR-inspektioner även för specialister.
§ 10 Rapport från skattmästaren H. N.
Presenterade bokslut för 2010 och budgetförslag för 2011.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Sahra Abdulle, överläkare, Inf klin NÄL, Trollhättan
Annu Kirsi Sorri, ST-läkare, Inf klin, Uppsala
Sandra Samuelsson, ST-läkare, Inf klin, Halmstad
Anne Lundin, ST-läkare, Inf klin, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Per Nived, ST-läkare, Inf klin, Centralsjukhuset Kristianstad
Pernilla Lundgren, ST-läkare, Inf klin, NÄL
Olof Säll, ST-läkare, Inf klin, Örebro
Thomas Schön, ST-läkare, Inf klin, Kalmar
Markus Kalén, ST-läkare (Med + Inf), Med klin, Nyköping
Gunilla Aslam, ST-läkare, Inf klin, Gävle
Som nya associerade medlemmar i föreningen antogs:
Anders Martinsson, Verksamhetschef, Infektionskliniken i Östergötland,
Linköping.
§ 11 Styrelsemöte i Göran Sterners resestipendiefond
Presenterade bokslut för Göran Sterners resestipendiefond 2010.
10.000 kr kan delas ut 2011. Annons om stipendiet gick ut med nr 4-10 och
påminnelse kommer i nr 1-11. Ansökningstiden går ut 1/3 2011.
§ 12 Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L.
Rapport från Ungt forum 24/11 2010 om invasiva svampinfektioner . 37
deltagare.
Årets fallseminarium är i Uppsalatrakten17-18/3 Annons på hemsidan.
Pågår rekrytering av ST läkare och senior specialist till SPUK
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Diagnostiska provet kommer ut under våren
Inbjudan har gått ut till studierektorsmöte 8/3
§ 13 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H.
Programgrupper
Diskussion om prioriteringar av kvarvarande medel för programgrupperna.
Sepsisgruppen har pågående uppdatering och endokarditgruppen planerar
uppdatering i slutet av året
Kvalitetsregister
Kvalitetsregistret har tilldelats 500.000 kr från SKL.
Anna Norrby har ansökt medel till att starta ett kvalitetsregister för
komplicerade mjukdelsinfektioner. Vi stödjer forskningsintentionen med
nationell registrering men ser ingen möjlighet att i nuläget ta in detta i
infektionsregistret.
Hemsidan
Startar med ”veckans fråga” under våren
§ 14 Svenska Infektionsläkarföreningens firmatecknare för 2011
Beslutades att firmatecknare för Svenska infektionsläkarföreningen
(organisations nr 802017-9480) är var för sig föreningens ordförande Jan
Källman (580704-2014) samt skattmästare Hans Norrgren (600705-0054).
§ 15 Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond, firmatecknare för 2011
Beslutades att firmatecknare för Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
(organisations nr 812000-3077) är var för sig föreningens ordförande Jan
Källman (580704-2014) samt skattmästare Hans Norrgren (600705-0054).
§ 16 Styrelsens arbetsformer 2011
Styrelsemöte

16/3

Styrelsemöte (Göteborg) 11/5, styrelsen träffas på kvällen 10/5
Styrelseinternat

31/8 - 2/9

Chefsmöte

13 - 14/10, styrelsen träffas på kvällen 12/10

Riksstämman(Stockholm) 30/11 – 2/12, styrelsen träffas på kvällen 29/11
§ 17

Övriga frågor
Avvaktar inbjudan från ESCMID/ECCMID innan beslut om eventuellt
deltagande från SILF på konferensen.

§ 18

Ordförande J.K. avslutade möte
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Stephan Stenmark

Jan Källman

Hans Norrgren

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

