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

2015-09-01 kl 14.00
Deltagare: Ola Winqvist (OW), Olof Hultgren (OH), Claes Malmström (CM), Åsa
Johansson (ÅJ), Ana-Maria Vasilache (AMV), Catharina Eriksson (CE), Torsten Eich
(TE) och Kerstin Elvin (KE) adjungerad utbildningsfrågor deltog i punkt 4 till och
med punkt 6.
Frånvarande: Brigitta Omazic (BO)

1. Mötet öppnades och därefter följde en kort presentation av deltagarna.
2. Föregående mötesprotokoll godkändes. Som kommentar till föregående protokoll
angavs följande: Det är nu klart att Olof Hultgren blir ny ordförande i Equalis. Ola
har ännu inte fått något officiell handling från Swedac, avseende att Swedac inte
hade något att invända mot att Sunderby sjukhus utför ett flertal klinisk
immunologiska analyser så som ANA, anti–ENA m.m. utan överinseende av
specialistläkare i klinisk immunologi på plats eller som konsult. Olof och Kerstin har
författat ett brev i rollen som Swedac granskare.
3. Genomgång av styrelseledamöternas roller. OW valdes till ordförande på årsmötet.
Vid dagens möte fördelades övriga poster enligt följande; sekreterare ÅJ, kassör CE,
vice ordförande och vetenskaplig sekreterare TE. KE adjungeras tillsvidare p.g.a. sin
roll som nationell studierektor.
4. Sammangående med Transfusionsmedicin. Representanter från SKI (OW och BO)
och från svensk förening för transfusionsmedicin (Johanna Strindberg och
Mohammad Abedi) träffades i april för att förbereda en eventuell sammanslagning
av föreningarna OW redogjorde för mötet som ägde rum i april. Föreningarnas
stadgar är relativt lika, men en skillnad är att transfusionsmedicin är uppdelad i två
föreningar: svensk förening för transfusionsmedicin och svenska läkares förening för
transfusionsmedicined (facklig bas). Vidare diskuterades huruvida personer som inte
har läkarexamen kan sitta i styrelsen eller ej. Tekniskt sett skulle det kunna lösas
genom att ledamöter som inte är läkare saknar rösträtt när det gäller fackligfrågor

knutna till läkarförbundet. Övriga frågor som diskuterades var; (a) ett arbetsutskott
som driver ämnesspecifika frågor, (b) specifika konton då t.ex. SFTM producerar
”Handboken” som ger en viss inkomst och SKI skulle fördra ett konto vikt för
klinisk immunologi (c) medlemskap och medlemsavgifter, vilket sannolikt kommer
att motsvara dagens nivå. Ett nytt möte är planerat till den 18/9, då OW, TE och
eventuellt AMV deltar i svensk förening för transfusionsmedicin styrelsemöte. Ett
utkast för stadgar till en ny gemensam förening kommer att tas fram. En framtida
styrelse bör väljas med hänsyn till geografi, kön, bör vara jämnt fördelad mellan de
båda ämnesområdena och ha en alternerande ordförande.
5. Utbildningsfrågor. KE berättar om arbetet med att implementera socialstyrelsens nya
föreskrifter och råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) som
kom i maj 2015. Delmålen är publicerade kommer att bearbetas vidare. Arbetet med
att uppdatera checklistor och referenslistor kommer att påbörjas under hösten.
Socialstyrelsen har gett OK för att specialistföreningen att ha så kallade minimi
tjänstgöringstider för de olika delmålen. Den 21/9 kommer det att vara en
avstämning avseende skandinaviska kurser. Varken Uppsala eller Umeå lyckats delta
i den norska nätbaseradkursen trots upprepad påtryckning på namngiven
kontaktperson. KE lovar att lyfta frågan på mötet. Det kommer att vara ett nationellt
studierektorsmöte den 20/11.
6. KE har ett flertal pärmar avseende SKIs ekonomi. De som är över 10 år gamla
kommer att slängas.
7. Internationella kontakter. CE åker till EASI möte i Dresden i september. FOCIS
2016 kommer att vara i Boston, 22-25 juni. FOCIS ordnar även en immunologi kurs
i Scottsdale, Arizona i februari 2016.
8. Ekonomi. CE redovisar föreningens ekonomi. Totalt har föreningen 156867, 82 SEK
fördelat på föreningskonto SEB 83 522,42 SEK och sparkonto SEB 73 345,40 SEK.
Läkarförbundet har redovisat årets medlemmar. Vi är nu 69 medlemmar (varav 17 är
pensionärer) som betalt via läkarförbundet. Detta har lett till ett tillskott på 9974
SEK. I januari uppgick det totala antalet medlemmar till 101 (varav 20 pensionärer).
SKI ser positivt på at bidra ekonomiskt vid behov till ST-kurser. De kurser som
planeras 2016 är en autoimmunitet och allergikurs samt en komplementkurs.
9. Nästa telefonmöte blir 151124 kl. 14-15.
10. Mötet avslutas

