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

2016-11-02 kl. 15.00
Deltagare: Ola Winqvist (OW), Ana-Maria Vasilache (AMV), Claes Malmström (CM),
Torsten Eich (TE), Catharina Eriksson (CE), Kerstin Elvin (KE) och Åsa Johansson
(ÅJ).
Frånvarande: Olof Hultgren (OH)

1. Mötet öppnas.
2. Ola lämnar det sorgliga beskedet att Brigitta Omazic har avlidit. Ola kommer att
prata med Ann-Charlotte Wikström om hur hon tror att Birgittas skulle vilja att vi
hedrar hennes minne. Ola har gått igenom stadgarna och ett fyllnadsval är inte
nödvändigt. Vi beslutar att inte välja in en ny ledamot under innevarande
mandatperiod.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. 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.
5. OW har varit i kontakt med SFTMs ordförande angående ett samgående mellan
föreningarna. Vi har idag (161102) fått SFTM kommentarer på tidigare förslag. Då
alla inte har hunnit begrunda deras synpunkter beslutar vi att ta upp frågan på nästa
telefonmöte, samt komma med våra eventuella synpunkter till SFTM senast i början
av januari.
6. Internationella kontakter. CE rapporterar om EASIs inventering av hur man utför
ANCA analyser i Sverige samt i ett flertal EU länder. Sverige avvaktar med egna
ANCA diagnostikriktlinjer tills man sett den slutliga rapporten. KE berättar om de
diskussioner som förs inom Equalis expertgrupp där bl.a. om nya riktlinjer för celiaki

och ANA diagnostik. FOCIS möte 2017 kommer att hållas mellan den 14 och den 17
juni i Chicago.
7. KE rapporterade från KITMs nationella studierektorsmöte den 9 september i Malmö:
(a) KITM strävar efter en harmonisering av ST-läkarna bedömningar mellan de olika
orterna, bl.a. kommer samma mall för specialistkollegium att användas. (b)
Läkarförbundet har nyligen publicerat råd för de allmänna delmålen i STutbildningen. (c) Varje sjukvårdsregion ansvarar för att det finns kurser som täcker
de allmänna studiemålen. (d) Inventering i landet visar att SPUR inspektioner
behöver genomföras på samtliga orter med ST-läkare i KITM. Lund och Stockholm
har lämnat in anmälan till LIPUS om önskad SPUR inspektion. Övergripande SPUR
inspektion är på gång i Linköping och Örebro. (e) Då närvaro av ST-läk vid
vårmöten ofta är låg föreslås införandet av någon typ av session riktad till denna
målgrupp i anslutning till mötet. Uppsala anordnar höstmöte 2017 och kommer att
försöka få in någon form av ST-inriktad aktivitet. (f) Förslagsvis ska även ST-läkare
få möjlighet att bedöma sin handledare. (g) 2016 års diagnostiska ST-prov kommer
att skickas ut inom några veckor. Lund ansvara för årets frågor. 2017 års prov
utarbetas i Göteborg. (h) Vi ska uppmuntra och underlätta för våra ST-läkare att
delta i utvecklingsprojekt.
8. KE berättar att kursen i allergi och autoimmunitet var mycket uppskattad, enligt de
utvärderingar som inkommit.
9. Ekonomi CE. De samlade intäkterna uppgår 221 795,82 SEK. Ökade intäkter i
samband med kursen i allergi och autoimmunitet.
10. OW kommer att delta i höstens representantskapsmöte för läkarförbundets
specialistföreningar i Stockholm den 10 november. Även fackligsekreterare var
inbjuden. ÅJ väljs som fackligsekreterare men kan inte delta i mötet.
11. KE tar upp frågan om fortsatt vidareutbildning för specialister. Det finns
framtagna riktlinjer för KITM som omfattar två veckors vidareutbildning
(extern och intern) för specialister. Den har tyvärr inte blivit publicerad på
hemsidan. KE försöker leta upp den för att få den publicerad på hemsidan.
12. Nästa telefonmöte 161121 kl. 14-15.
13. Mötet avslutas

