
 
 

 

Protokoll för styrelsemöte 

Svensk klinisk immunologisk förening 
Sektion inom Svenska Läkaresällskapet och förening inom Svenska Läkarförbundet 

 
2014 09 24 kl 9.00 

Deltagare: Ola Winqvist (OW), Torsten Eich (TE), Åsa Johansson (ÅJ), Birgitta 
Omazic (BO), Claes Malmeström (CM) 
Frånvarande: Catharina Eriksson (CE) Jan Holgersson (JH), Olof Hultgren (OH), 
Kerstin Elvin (KE) 
 
 

1. Mötet öppnades  
 

2. Kort presentation av alla mötesdeltagare. 
 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes 
 

4. Genomgång av styrelseledamöternas roller. OW valdes till ordförande på årsmötet. 
Vid dagens möte fördelades övriga poster enligt följande; sekterterare ÅJ, kassör CE, 
vice ordförande och vetenskaplig sekreterare TE. JH ska tillfrågas om han kan 
fortsätta som riksstämmosekreterare. KE adjungeras tillsvidare p.g.a. sin roll som 
nationell studierektor. 

 
5. Rapport från vårmöte 8-9 maj på Berns Salonger i Stockholm (OW), 

sammanfattningsvis ett uppskattat möte med ett bra vetenskapligt innehåll och bara 
balans mellan transfusionsmedicin och klinisk immunologi. Vårmötet 2015 blir i 
Lund den 6-7 maj. 

 
6. Läkarstämman. Ingen ny information. Alex Karlsson Parra hade tidigare kontaktat 

OW om ett symposium som skulle ta upp ett IgG4 relaterad sjukdom. OW kunde ej 
delta och ingen annan i styrelsen har hört något mer. 

 
7. Internationella kontakter. Rapport från FOCIS 2014 i Chicago (OW ÅJ). SKI 3-

årsperiod i steering committée är nu tillända. FOCIS önskar att de enskilda 
föreningarna ska planera ett sattelit symposium till 2015. Då vår förening är mycket 
liten och mötet ligger i anslutning till midsommar anser vi att vi saknar möjlighet att 
planera eget symposium. FOCIS 2015 kommer att vara i San Diego 24-27/6. OW 
påminner om ESID 2014 den 29 okt -1 november i Prag samt EWIMID-mötet på 
Madeira 5-7/11. EASI inget nytt att rapportera. 

 



 
 

8. Remissvar till socialstyrelsen angående ST utbildning (TE). Remissvar utformat av 
utbildningsutskottet är skickat till SLS kansli samt socialstyrelsen angående 
förändringar i ST-utbildning. Förslaget innebär att man delar in i ST-utbildningen i 
delmål A, B och C. Delmål A är gemensamma för alla specialiteter, delmål B 
kommer inte vara aktuellt för laboratoriespecialiteterna och delmål C innehåller de 
ämnesspecifika målen. Del C utformas till stor del av ämnesföreningarna och flera 
mål kommer att vara mer specifika än tidigare. En nyhet är även kravet på praktiska 
laborationsmoment. 

 
 

9. SPUR-inspektörer. Lotta Dahle samt Olof Hultgren har utsetts till nya SPUR-
inspektörer. Styrelsen bifaller valet. 

 
10.  Hemsidan är nu gemensam med transfusionsmedicin och fungerar bra.  

 
 

11.  Ekonomi. Föreningen har 150589 SEK fördelat på två konton; föreningskonto 
(77412 SEK )och sparkonto (73176 SEK). 71 medlemsavgifter via läkarförbunet har 
inkommit. Det finns ekonomiska möjligheter att stötta t.ex. föreläsare i samband med 
kurs 

 
12.  Övriga frågor: Samgående med transfusionsmedicin diskuteras. Styrelsen ser det 

som en logisk konsekvens av en gemensam specialitet och har fått i uppdrag på 
årsmötet att närma sig transfusionsmedicin. OW tar kontakt med svensk förening för 
transfusionsmedicins ordförande Lena Lyxe för att diskutera hur vi ska gå vidare. 

 
13.  Nästa telefonmöte 21/11 kl 14-15. 

 
 

14.  Mötet avslutades 
 


