Protokoll för styrelsemöte
Svensk klinisk immunologisk förening
Sektion inom Svenska Läkaresällskapet och förening inom Svenska Läkarförbundet

2015-04-08 kl 14.00
Deltagare: Ola Winqvist (OW), Torsten Eich (TE), Åsa Johansson (ÅJ), Catharina
Eriksson (CE) och Kerstin Elvin (KE) adjungerad utbildningsfrågor deltog till och
med punkt 5.
Frånvarande: Jan Holgersson (JH), Olof Hultgren (OH), Claes Malmström (CM) och
Brigitta Omazic (BO).

1. Mötet öppnades.
2. Föregående mötesprotokoll godkändes.
3. Vårmötet 2015. Deadline för anmälan är framflyttad till den14 april. Det har inte
kommit in så många abstracts, Åsa ber alla påminna kollegorna ute i landet. Ola åtar
sig att vara externgranskare för inkomna abstracts. Kort diskussion följde om hur
programmet skulle kunna förändras/utvidgas för att locka fler ST-läkare. Bl.a. lyftes
frågan om att förlägga ST-kurser i anslutning till mötet.
4. Utbildningsfrågor. Kerstin berättar om den nyligen genomförda ST-inventeringen.
Uppskattningsvis finns det drygt 20 ST-läkare i klinisk immunologi och
transfusionsmedicin. En sammanställningen av resultaten är på gång. Det första
studierektorsmötet är planerat till hösten, just nu cirkulerar förslag på olika datum.
Kerstin påminner även om den mycket uppskattade norska nätbaseradkursen i
immunologi och transfusionsmedicin.
5. Årsmötet. Ola håller på att sammanställa en årsberättelse som kommer att skickas ut
tillsammans med kallelsen inför årsmötet. Catarina kommer inte att delta men
skickar sin ekonomiska rapport till Ola. Jan har meddelat att han avgår i samband
med årsmötet. Valberedningen arbetar för att hitta en ersättare. Målet är att styrelsen
så långt det är möjligt ska ha representanter från de olika universitetssjukhusen.
Övriga punkter som kommer att diskuteras på årsmötet är bl.a. utbildningsfrågor
(den nya författningen publiceras den 1 maj) samt ett eventuellt samgående med
transfusionsmedicin.

6. Sammangående med Transfusionsmedicin. Den 28april kommer Ola och Birgitta ha
ett möte tillsammans med representanter från de transfusionsmedicinska
föreningarna i Stockholm. Torsten kunde tyvärr inte delta. Gruppen kommer att
arbeta fram ett utkast för stadgar till en ny gemensam förening, vilket kommer att
diskuteras på årsmötet.
7. Internationella kontakter. Nästa EASI möte kommer att vara i Dresden i september.
2015 års EWIMD workshop är i Amsterdam, den 2-4 september. FOCIS 2015
kommer att vara i San Diego mellan den 24-27 juni.
8. Hemsidan. Styrelsen är mycket nöjd med den nuvarande hemsidan.
9. Ekonomi. Catharina redovisar föreningens ekonomi och kan berätta att
revisorerna har godkänt redovisningen. Totalt 149 213,82 kr (föreningskonto
SEB 75 868,42 kr och sparkonto SEB 73 345,40 kr). För 2014 blev det ett
överskott på 8 685,78 kr.
10. Övrigt. Ola har kontaktat SWEDAC för att få ut handlingar och en bakgrund
till beslutet att låta Sunderby sjukhus utföra ett flertal klinisk immunologiska
analyser utan överinseende av specialistläkare i klinisk immunologi på plats
eller som konsult. Styrelsen anser att det är en viktig principfråga. Catharina
berättar att inventeringen av antalet specialistläkare i klinisk immunologi är
avslutad. Medelåldern på kliniska immunologer är hög. Sammanställningen
kommer att tas upp på årsmötet. Transfusionsmedicin planerar en liknande
inventering. Ola berättar att Charlotte Dahle avgår som ordförande för Equalis,
ersättare är ännu ej utsedd.
11. Nästa telefonmöte 150901 kl. 14-15
12. Mötet avslutas

