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Organ

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2011-03-16 09.30-16.00

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Närvarande

Jan Källman ordf
Anders Johansson
Hans Norrgren
Kristina Cardell
Camilla Lorant
Stephan Stenmark, skriftlig rapport § 7
Jonas Sundén-Cullberg
Torsten Holmdahl
Närvarande under § 6 som representanter för RAF: Inga Odenholt, Håkan
Hanberger

§1

Ordförande Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare valdes Jonas Sundén-Cullberg och
Kristina Cardell

§3

Dagordningen fastställdes .

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 13/1 -11 granskades och
godkändes.

§ 5 Ordförandes ärenden J.K.
Specialistföreningarnas Repskapsmöte (Läkarförbundet) kommer att äga
rum 30 mars 2011. J.K. representerar SILF. Det framgår av dagordningen
att bakjoursfrågan/bakjoursutbildning kommer att tas upp på mötet. Vi
bedömer att frågan kommer att behöva diskuteras ytterligare inom SILF
och styrelsen beslutar därför bereda frågan på kommande styrelseinternatet
för att sedan ta upp ämnet på chefmötet. Vi behöver bl.a. ta ställning till
framtida former för bakjoursutbildning.
SPUR/IPULS. J.K. redovisade att det finns viss kritisk diskussion kring den
nya organisationen. Kostnaderna för klinikerna väntas öka. Frågan om
avgifter kommer att ägas av IPULS. Vi bestämmer oss för att bjuda in
representant för våra inspektörer till styrelsemötet i januari 2012 för att
följa upp hur den nya organisationen som sjösattes 1 jan 2011 har fungerat
(J.K. inbjuder).
Eget vetenskapligt arbete under ST. Diskussion kring SILFs hållning i
frågan. Arbetets längd är 10v. Styrelsen uppdrar till SPUK att bereda fråga

2

kring vilka riktlinjer som ska finnas kring arbetet. Handledarkrav, innehåll,
former etc. Definiera miniminivå.
Framtida avtal med SCJID. Styrelsen ska bereda frågan fram till Vårmötet.
På vårmötet kommer J.K. att redovisa aktuell bakgrund till
avtalsförändringar. H.N. ska sammanställa de ekonomiska
förutsättningarna.
Brev till SILF från SSACs styrelse. Brevet är ställt till föreningarna för
klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar i de fem nordiska länderna.
Förfrågan om SILF stödjer tanken att de nationella föreningarna i framtiden
bör vara representerade i SSACs styrelse. Brevet innehåller även
information om att det pågår en diskussion om namnbyte från SSAC till
”Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(NSCMID); uttalat “nescmid”. SILFs styrelse (via J.K.) svarar att den
stödjer en sådan tanke med tilläggskommentaren att det kan krävas någon
form av kompensation för att olika föreningar har mycket olika antal
medlemmar, SILF har tex ett i sammanhanget stort antal medlemmar.
§ 6 Gemensam diskussion med RAF
Inga Odenholt och Håkan Hanberger är SLS-representanter i RAF och har
nominerats till uppdraget via SILF.
I.O. och H.H. redovisade att strukturen för organisationen av nationella
Strama och därmed sekundärt till viss del även RAF för närvarande är
något oklar pga. att nationella Strama sedan 1 januari 2011 ligger under
myndigheten SMI. Det arbetas på att konkretisera den nya strukturen.
SILFs styrelse tillsammans med I.O. och H.H. beslutar skriva ett brev till
läkemedelsverket angående problem med tillgång till ”sällanantibiotika”.
J.K. ska formulera brevet och ämnar samråda med I.O. Juridiska och legala
aspekter på problemet ska efterfrågas i brevet.
Diskussion om huruvida det bör finnas en samsyn eller åtminstone en
dialog mellan SILF och RAF vad gäller antibiotika-rekommendationer.
Alla närvarande är överens om att en dialog är starkt önskvärd. T.H.
kommer att kontakta programgruppsansvariga för vårdprogram under
revidering och föreslå en levande dialog med RAF angående kommande
antibiotika-rekommendationer. I.O. avser att från RAFs sida kontakta de
ansvariga för programgrupperna.
Diskussion kring målet 250 recept/1000 inv.
RAFs förslag på viktiga framtidsfrågor att driva både internt och externt:
Minska kefalosporinanvändning och kinolonanvändning. Korta
behandlingstider vid pneumoni.
§ 7 Skriftlig rapport från facklige sekreteraren S.S.
Socialstyrelsens rapport om nya förslag till utveckling av strategin mot
antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner har skickats in till
regeringen. Styrelsen har fått se dokumentet via mejl.
Inkommande remiss:
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Sveriges läkarförbund har fått slutbetänkandet från Delegationen för
jämställdhet i högskolan, Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (SOU
2011:1), på remiss från Utbildningsdepartementet. Besvaras ej
Mediahuset har skickat förfrågan om de kan få träffa styrelsen i samband
med vårmötet i Göteborg på tisd kväll 10/5. Styrelsen tackar ja.
Inga nyheter från Norrbotten avseende förslaget att lägga ner
infektionsbakjouren. Diskussion.
§ 8 Rapport från vetenskaplige sekreteraren A.J.
Inkommande remisser:
Kunskapsunderlag för vaccination mot hepatit B (Besvaras, Gunnar
Norkrans bereder).
En ny biobankslag. (Besvaras av vetenskaplige sekreteraren)
Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit (Besvaras ej)
Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen,
m.m. (Besvaras ej)
ISO standard - Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården
(Besvaras ej)
Utgående remiss: Ingen
Riksstämman 2011
Redovisning av sektionsövergripande symposier som A.J. har anmält till
riksstämman:
Vattenburen smitta - Kan vi lita på vårt dricksvatten? (moderator Johan
Wiström)
Varför får fru Andersson men inte herr Pettersson en VRI? Möjligheter och
hinder för att förebygga vårdrelaterade infektioner (modrator Ann
Tammelin)
Resistens och antibiotikaanvändning – en patientsäkerhetsfråga! (moderator
Otto Cars)
SILF är anmäld som medarrangör till ytterligare tre symposier:
Patientnära mikrobiologisk diagnostik nu och i en nära framtid – nytta och
risker (moderator Anders Widell FMM)
Patientsäkerhet, läkemedel och miljö (moderator Ingrid Eckerman, Läkare
för miljön)
En human och säker narkomanvård (moderator Anders Håkansson,
Beroendemedicin)
A.J. har föreslagit SLS att inbjuda Didier Pittet som internationell
gästföreläsare.
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Stipendier:
Göran Sterners resestipendium på 10000 kr tilldelas Simon Athlin, Örebro
Roche- och Pfizerstipendierna
Styrelsen hade innan mötet bedömt inkomna ansökningar. Efter genomgång
av varje individs score hölls en diskussion. Enigt styrelsebeslut att förorda 2
stipendiater vardera till Roche- och Pfizerstipendierna.
Roche stipendiet tilldelas: Åsa Alsiö, Skövde och Malin Ackefors,
Huddinge med 37500 kr vardera
Pfizerstipendiet tilldelas: Anna Holmberg, Lund och Johanna Sjöwall,
Linköping med 37500 kr vardera
Namnen offentliggörs i samband med stipendieutdelningen på Vårmötet.
§ 9 Rapport från fortbildningsansvarig J.S-C.
Diskussion om inbjudan av företag till fortbildningsmöten. Styrelsens
mening är att det är okay med köp av reklamplats från industrin. Så långt
det är möjligt ska vi sträva efter att flera företag ska vara med på varje
möte.
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. 17-19 oktober. Ulvsunda.
Nätverket för fortbildningsfrågor inom SLF. Nästa möte 31/3, J.S-C. går på
detta.
§ 10 Rapport från skattmästaren H. N.
Presenterade aktuellt bokslut
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Jon Olinder, ST-läkare, Infektionskliniken, Helsingborg
Niclas Johansson, infektionsläkare, Infektionskliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna
Som nya associerade medlemmar i föreningen antogs: Ingen.
§ 11 Redaktörens ärenden K.C.
K.C. har av Mediahuset fått information angående att detta företag planerar
producera tidskriften ”HIV-virology news”.
K. C. presenterade det planerade innehållet i Infektionsläkaren nr 2-11.
Deadline nr. 2 29/3 2011
Deadline nr. 3 prel. 25/8 2011, K.C. ska undersöka om detta kan flyttas
fram något. Stipendiater ska av A.J. varskos att de förväntas skriva för detta
nummer.
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§ 12 Frågor angående yngre läkare och SPUK C.L.
Årets fallseminarium 17-18/3. Kommer att bli ytterligare ett fallseminarium
till hösten.
SPUK-möte förra veckan. Informationspunkt.
Pågår rekrytering av ST läkare och senior specialist till SPUK
Diagnostiska provet kommer ut under våren
Studierektorsmöte 8/3
Program till Ungt forum vid riksstämman är ej bestämt.
§ 13 Programgrupper, hemsida, kvalitetsregister T.H.
Programgrupper och Kvalitetsregister
Pär Arneborn har rapporterat att det enligt nya lagliga krav förbereds ny
inloggningsform med tjänstekort.
Anders Sönnerborg har rapporterat om att quality of life score har införts i
InfCare HIV.
Pneumonigruppen är färdig med sin revision, finns nu på hemsidan.
Endokarditgruppen planerar uppdatering mot slutet av året.
Sepsisregistret, revidering pågår.
Ledinfektion/ledprotesinfektion samt hepatitgrupp, inget nytt just nu.
UVI-registret, revidering ej påbörjad men ska starta 2011.
Hemsidan
Startar med ”veckans fråga” under våren. Mediahuset har fått en första
omgång material av J. S-C. och arbete pågår på mediahuset med att
förbereda webbsidan. Ny fråga planeras varannan vecka.
§ 14

Inga övriga frågor.

§ 15

Ordförande J.K. avslutade mötet

Anders Johansson

Jan Källman

Kristina Cardell

Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Jonas Sundén-Cullberg
Protokolljusterare

