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

2015-11-24 kl. 14.00
Deltagare: Ola Winqvist (OW), Ana-Maria Vasilache (AMV), Catharina Eriksson (CE),
Torsten Eich (TE), Claes Malmström (CM), Åsa Johansson (ÅJ).

Frånvarande: Brigitta Omazic (BO), Kerstin Elvin (KE), Olof Hultgren (OH)

1. Mötet öppnades.
2. Föregående mötesprotokoll godkändes.
3. AMV, OW och TE redogjorde för mötet med svenskförening för
transfusionsmedicins (SFTM) styrelse den 18/9 där ett framtida samgående med
transfusionsmedicin diskuterades. Det finns några kvarstående frågor att reda ut, t.ex.
huruvida det ska finnas separata konton för transfusionsmedicin respektive klinisk
immunologi och hur stadgarna ska utformas. OW har tagit fram ett förslag på nya
stadgar. Styrelsen biföll förslaget och detta ska nu skickas vidare till svensk förening
för transfusionsmedicin samt svenska läkares förening för transfusionsmedicin.
Nästa möte är planerat till den 15/1och då deltar både SKIs och SFTMs styrelse. CE
berättar att de under vårmötet i Umeå har planerat in separata möten för de enskilda
föreningarna först och därefter ett gemensamt möte.
4. CE rapporterade från EASI gruppens möte i Dresden i september. Termo-Fischer ska
inte längre stå för hemsidan utan den ska utgå från autoimmunity network-sidan. Det
ska fortsatt bli kontaktuppgifter för de nationella teamen. Målsättningen är att en
rapport från europeiska ANCA-enkäten ska kunna presenteras på 10th International
Congress on Autoimmunity i Leipzig i april 2016. Mårten Segelmark är ny medlem i
EASI. OW berättar att det blir en EWIMID workshop i Toulouse den 19-21/10 2016.
Detta möte är väl lämpat för ST-läkare.
5. Utbildningsfrågor. CE, TE och ÅJ ger en kort rapport från studierektorsmöte i
Stockholm 20/11 då framförallt målbeskrivning, checklistor och

bedömningsinstrument diskuterade. Ett diagnostiskt prov kommer att skickas ut i
början av december från Uppsala. Nästa studierektorsmöte blir den 8 september 2016
och kommer att förläggas i anslutning till konferens Framtidens läkare i Malmö.
6. Hemsidan fungerar bra, inget nytt.

7. 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.
Vi kommer att få en viss straffavgift p.g.a. försent inkommen deklaration. SKI kan
stödja ST-kurserna i autoimmunitet och allergi samt komplementkursen med upp till
30000 SEK vardera.
8. CM tar upp frågan angående PANDAS diagnostik. Han kommer skicka ut mail för
att diskutera de många kliniska problem som uppstår till följd av svårtolkade resultat.
9. Nästa telefonmöte blir 160119 kl. 14-15.
10. Mötet avslutas.

