Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi
Årsmöte 2014
Tid: 7 maj, kl. 17-18
Lokal: Berns salong, Stockholm
17 deltagare:
Från styrelsen: Ola Winqvist, Catharina Eriksson, Åsa Johansson och Charlotte Dahle
Därutöver deltog 13 SKI-medlemmar.
1. Årsmötets öppnades
2. Årsmötets bedömdes vara laga annonserat
3. Föredragningslista fastställdes med kompletteringar under punkt 23 (övriga
frågor).
4. Ola Winqvist valdes till årsmötets ordförande.
5. Rille Pullerits valdes till årsmötets sekreterare.
6. Charlotte Dahle och Catharina Eriksson valdes till justeringsmän till
årsmötets protokoll.
7. Årsberättelsen godkändes. Lennart Truedsson informerar att SKI inte har
fått

frågor

från

Socialstyrelsen

angående

medlemmar

i

bedömningskommittéer. Man planerar att aktivt föreslå någon från SKI.
8. Årsredovisningen godkändes (granskade av Lennart Truedsson och Lucia
Mincheva-Nilsson)
Sammanfattningsvis: Resultat för 2013 blev plus 49,124 SEK, varav 40,620
SEK är överskott från kursen i Autoimmunitet och allergi som gavs på KS
september 2013. Vi enas om att ordna flera kurser.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
10. Medlemsavgift: Beslut att bibehålla oförändrad medlemsavgift som är 200
SEK för yrkesverksamma läkare, 100 SEK för andra yrkesgrupper och
ingen avgift för pensionerade medlemmar.
11. Val av styrelseledamöter.

Två medlemmar lämnar styrelsen: Charlotte Dahle (sekreterare) efter 10års arbete samt Ann-Sofie Liedberg (vetenskaplig sekreterare) efter 6-års
arbete i SKI styrelsen.
Till styrelsen valdes följande ledamöter enligt valberedningskommitténs
(Lennart Truedsson, Kerstin Elvin och Marta Christensson) förslag: Ola
Winqvist (Stockholm) fortsätter som ordförande; Catharina Eriksson,
(Umeå), Jan Holgersson (Göteborg), Åsa Johansson (Lund), Torsten Eich
(Uppsala) och Olof Hultgren (Örebro) fortsätter i styrelsen; som nya
ledamöter i SKI styrelse invaldes Clas Malmeström (Göteborg), och Birgitta
Omazic (Stockholm).
12. Två revisorer omvaldes (Lennart Truedsson, Lucia Mincheva-Nilsson) samt
en suppleant (Alex Karlsson-Parra).
13. Ola Winqvist omvaldes till Svenska Läkarsällskapets fullmäktigeförsamling
i enlighet med sällskapets stadgar.
14. Som ledamöter i valberedningen valdes Marta Christensson (omval),
Kerstin Elvin (omval) samt Charlotte Dahle (nyval).
15. Två nya medlemmar under året 2013. Totalt är 111 medlemmar
registrerade i SKI.
16. Angående rapport från SKI’s representanter i olika grupper:
SBU – inga ärenden har under året kommit för medicinsk utvärdering.
Diskussioner pågår med Socialstyrelsen beträffande innehåll och inriktning
för fortbildningskurser i immunologi. SKI har påtalat att en större närvaro i
olika kvalitetsregister skulle befrämja högre kvalitet och säkerställande av
datakvalitet från immunologiska analyser. Enighet om att vi bör vara mer
delaktiga när det gäller kvalitetssäkring av resultat från immunologiska
analyser som förs in i olika kvalitetsregister.
17. Utbildningsfrågor:

-

Arbete med ny specialitetsindelning pågår i Socialstyrelsen. Vår
specialitet ändras inte.

-

Författningen föreskrifter omarbetas.

-

Målbeskrivningarna revideras.

-

Minimitider för tjänstgöring inom olika områden under
specialistutbildningen har nu fastställts: 4 år tjänstgöring inom KITM (3.5
år om man är disputerad).

-

Frågan om vilka utbildningsinsatser som man skall uppfylla för att
upprätthålla kompetens inom ämnesområdet efter uppnådd
specialistkompetens lämnas öppet till vidare diskussion.
Sponsorverksamhet upphör inom läkaresällskapet, EU förordningar är
på väg och det är mycket angeläget att fortbilda sig.

18. Mohammad Abedi presenterar förslag på vår hemsida som är gemensam
med transfusionsföreningen (www.KITM.se). Eftersom det finns 3 juridiska
föreningar varav 2 är transfusionsmedicinska (Svensk Förening för
Transfusionsmedicin och Svenska Läkares Förening för
Transfusionsmedicin), kommer hemsidan att heta ”Svenska Föreningar för
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin”. Även en gemensam logo
(bloddroppe och antikropp) har utarbetats.

Under separata flikar finns nyheter, föreningar, arbetsgrupper, utbildning,
riktlinjer osv. Inloggning krävs för att komma åt till ”Handbok för
Blodcentralen”.

Det går att använda Firefox och Google Chrome som webbläsare, dock
fungerar inte äldre Internet Explorer versioner (det krävs Explorer 9.0 eller
senare version).
19. Rapport från aktuella referensgrupper: Riktlinjer för laboratoriediagnostik av
celiaki har reviderats under 2013 och Riktlinjer för laboratoriediagnostik av
ANA, anti-ENA och anti-dsDNA utifrån den europeiska rekommendationen
(EASI) fastställdes. För detaljer v.g. se på hemsida under flik ”riktlinjer”.
20. SPUR-inspektioner har utförts vid KITM i Stockholm, Lund och Linköping.
Studierektor eller verksamhetschef vid övriga kliniker måste se till att
SPUR-inspektioner utförs vid sin respektiveklinik och kontakta Lipus som
sedan mars 2013 övertog ansvaret för inspektionerna. Det är fortfarande
oklart vilka som skall vara SPUR-inspektörer. Bo Nilsson (Uppsala) och
Martin Olsson (Lund) som tidigare har varit SRUR-inspektörer kanske kan
tänka sig att ställa upp?
21. Läkarstämman
Enighet om att mindre föreningar (såsom SKI) kommer i skymundan på
Läkarstämman och att det inte finns någon ”naturlig ingång” till att arrangera
ett eget program. Numer uppmuntras till att arrangera breda symposier
tillsammans med andra specialiteter. För SKI kan förslagsvis
samarrangemang med t.ex. allergologi, reumatologi, njurmedicin) vara
aktuellt.
22. Internationella kontakter för SKI:
-

Den europeiska EASI-gruppen har arbetat fram rekommendationer för
ANA-diagnostik som publicerades i oktober 2013 i ”Annals of Rheumatic
Diseases”. Nästa steg är standardisering av ANCA-diagnostik och en
enkät harskickats ut till laboratorier som utför analys av ANCA.

-

FOCIS 2014 möte äger rum 25-28. Juni i USA, Chicago. FOCIS 2015
anordnas i San Diego.

-

Det pågår skandinaviskt samarbete angående utbildningskurser för
specialister och ST-läkare och information skall snart läggas in på den
nya hemsidan.

23. Övriga frågor
Ola Winqvist tar upp frågan för diskussion vad gäller ”samgående med
transfusionsmedicin”. Det föreslås att en gemensam arbetsgrupp utses med
ledamöter från båda föreningarna för att titta närmare på stadgar, riktlinjer
osv. Följande viktiga punkter togs upp som framtida diskussionsämnen: 1)
gemensam styrelse för KI och TM där föreningsmedlemmar från båda
sektioner skall ingå; 2) ordförandemandat vartannat år till respektive
föreningar; 3) hur skall vi skriva om gemensamma stadgar; 4) hur skall
situationen (= närvaro) med olika företag hanteras vid känsliga frågor t.ex.
standardisering av antikroppar om företag har eget intresse i dessa frågor;
skall företagsrepresentanter vara med eller inte? Det beslutas att SKI
styrelsen tar kontakt med respektive medlemmar i transfusionsmedicin
föreningar och börjar jobba med dessa frågor.
24. Mötet avslutas.

Vid pennan

Rille Pullerits

Justeras

Charlotte Dahle

Catharina Eriksson

