Protokoll för styrelsemöte
Svensk klinisk immunologisk förening
Sektion inom Svenska Läkaresällskapet och förening inom Svenska Läkarförbundet
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Deltagare: Ola Winqvist (OW), Torsten Eich (TE), Åsa Johansson (ÅJ), Birgitta
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1. Mötet öppnades
2. Föregående mötesprotokoll godkändes
3. Vårmötet 2015 i Lund den 6-7 maj. Svensk klinisk immunologisk föreningsårsmöte
förläggs sannolikt till eftermiddagen/kvällen den 6 maj. Som föregående år planeras
ett integrerat immunologiskt och transfusionsmedicinskt program samt en
postersession. Önskemål framförs angående ämnen som berör komplentsystemets
biologi och funktion.
4. Läkarstämman. Ingen ny information.
5. Internationella kontakter. Inventeringen av ANCA-analyser (initierad av EASI)
presenterades på EQUALIS användarmöte för klinisk immunologi i april. En stor
europeiska multicenterstudie pågår avseende ANCA-associerad vaskulit, där
förhoppning är att kunna få stöd för en optimal laboratorieundersöknings algoritm.
EASI avvaktar resultaten innan de går vidare med konsensus arbetet avseende
ANCA-analyser. Ola rapporterar från ett bra ESID möte i Prag där man bl.a.
diskuterade praktiska och etiska frågor vid helexom sekvensering av personer med
immunbristsjukdomar. Karolinska universitetssjukhuset Huddinge har som del i en
Science for Life satsning utfört 16 helexom-analyser, framför allt på misstänkt
SCID. I dagsläget analyser ca 230 gener, till en kostnad av 20000 SEK/pat. En länk
till hur man beställer analysen ska läggas upp på hemsidan.
6. Utbildningsfrågor; (a) Socialstyrelsen har behandlat remissvaren angående
förändringar i ST-utbildning och återemiterar nu vissa frågor som ska besvaras före
årsskiftet av utbildningsutskottet. (b) Diskussion avseende läkares fortbildning. Ola
informerar om de diskussioner som pågår inom svenska läkaresällskapet vad det

gäller certifiering, utbildningsdokumentering, studierektorer för specialistläkare
m.m.

7. Samgåendet med transfusionsmedicin. Ola har tagit upp frågan med svenska
läkaresällskapets VD Filippa Nyberg som ser det enbart positivt med en
sammanslagning. Hon har lovat återkomma då hon diskuterat med sällskapets jurist
avseende praktiska juridiska frågor. Ola har även under de senaste veckorna försökt
få kontakt med svensk förening för transfusionsmedicins ordförande, Lena Lyxe utan
framgång. Vi har en allmän diskussion angående en fusion mellan de olika
föreningarna. Vi enas om att planera för ett gemensamt möte med
transfusionsmedicin i samband med vårmötet för att diskutera praktiska detaljer inför
ett samgående.

8. Hemsidan. Styrelsen ombeds skicka foto till Mohammad så att han kan lägga upp
bilderna på hemsidan.
9. Ekonomi. Föreningen har 15 0245,04 SEK fördelat på två konton; föreningskonto
(77 068,42 SEK) och sparkonto (73 176,62 SEK). Sedan föregående möte har 344
SEK betalats ut för kostnader för hemsidan. Vi har nu 71 yrkesaktiva medlemmar.
Catarina tar hand om medlemsregistret, hon kontaktar Lotta Dahle för att få den
senaste uppdaterade listan.
10. Övriga frågor: På Sunderby sjukhus utförs ett flertal klinisk immunologiska analyser
så som ANA, anti–ENA m.m. utan överinseende av specialistläkare i klinisk
immunologi på plats eller som konsult. SWEDAC hade inget att invända mot detta
förfarande vi den senaste inspektionen. Styrelsen är enig om att detta är oacceptabelt.
Catarina skissar på ett utkast till SWEDAC från SKI.
11. Nästa telefonmöte 150212 kl 14-15.

12. Mötet avslutades

