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Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi 

Protokoll årsmötet 2015 
 

Tid: 6 maj kl. 1715 till 1840 

Lokal: Konsistorierummet, Lunds universitet, Lund 
Från styrelsen deltog; Ola Winqvist, Clas Malmeström, Torsten Eich, Åsa Johansson 
samt Kerstin Elvin adjungerad ledamot i utbildningsfrågor. Därutöver deltog sex 
medlemmar. 
 
 

1. Årsmötet öppnades. 

2. Årsmötets bedömdes vara laga annonserat. 

3. Föredragningslista fastställdes med kompletteringar under övriga frågor 
punkt 26. 
 

4. Ola Winqvist valdes till ordförande för årsmötet. 

5. Åsa Johansson valdes till sekreterare för årsmötet. 

6. Clas Malmeström och Sofia Nyström valdes till justeringspersoner. 

7. Årsberättelsen godkändes. 

8. Årsredovisningen godkändes. Inga större förändringa på kontot det gångna 
året. Föreningen har 149 213.82 SEK. Revisorerna Lennart Truedsson och 
Lucia Mincheva-Nilsson har granskat och godkänt den ekonomiska 
redovisningen. 
 

9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året 

10.  Årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift det vill säga 200 SEK för 
yrkesverksamma läkare, 100 SEK för andra yrkesgrupper och ingen avgift 
för pensionerade medlemmar. 
 

11. Val av styrelseledamöter. Jan Holgersson ställde sin plats till förfogande. 
Till styrelsen valdes följande ledamöter enligt valberedningskommitténs 
(Charlotte Dahle, Kerstin Elvin och Marta Christensson) förslag: Ola 
Winqvist (Stockholm); Catharina Eriksson (Umeå), Torsten Eich (Uppsala), 
Olof Hultgren (Örebro), Clas Malmeström (Göteborg), Birgitta Omazic 
(Stockholm), Ana-Maria Vasilache (Linköping) och Åsa Johansson (Lund). 
 

12.  Lucia Mincheva-Nilsson samt Birgitta Clinchy valdes till ordinarie revisorer 
och Alex Karlsson-Parra valdes till suppleant. Lennart Truedsson lämnade 
sitt uppdrag som revisor. 
 

13. Ola Winqvist omvaldes till Svenska Läkarsällskapets fullmäktigeförsamling i 
enlighet med sällskapets stadgar. 
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14. Till valberedningen valdes Charlotte Dahle, Kerstin Elvin samt Marta 

Christensson. 
 

15. Det finns för närvarande 98 medlemmar i föreningen, vilket är 13 färre 
jämfört med föregående år. 

 
16. Rapport från SKIs representanter i olika grupper. Charlotte Dahle avgår 

som ordförande i Equalis expertgrupp och ersätts av Olof Hultgren. Inga 
ärenden från SBU eller socialstyrelsen avseende medicinsk utvärdering har 
inkommit under året. 
 

17. Utbildningsfrågor. 
a) Kerstin Elvin går igenom ett flertal skillnader mellan 

socialstyrelsens nya föreskrifter och råd om läkarnas 
specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) jämfört med SOSFS 
2008:17 (var god se årsberättelse). Bland annat ses en starkare 
roll för studierektorn samt förtydliga individuell studieplan med 
schemalagd tid för självstudier och utvecklings- och 
kvalitetsarbetesarbete. En diskussion avseende 
handledarutbildning och kontinuerlig uppdatering av en sådan 
uppstår, viket mynnar ut i ett förslag om elektronisk 
handledarutbildning. Det kan även vara bekymmer med att få 
fram tillräckligt många personer för att täcka handledare, 
studierektor och verksamhetschefsposterna på vissa kliniker då 
klinisk immunologi och transfusionsmedicin har relativt få 
yrkesaktiva specialister.  
Vidare ska verksamheterna granskas regelbundet vilket bör ske 
vart femte år. En annan nyhet är att allergologi kan vara en 
tilläggsspecialitet till klinisk immunologi och transfusionsmedicin..  

 
b) Utbildning efter specialistkompetens. Kerstin och Ola berättar att 

Läkarförbundet och Svenska läkaresällskapet arbetar parallellt 
med för att ta fram förslag till riktlinjer för fortbildning efter 
specialistkompetens. Årsmötet tycker att regelbunden 
fortbildning för specialister är mycket angeläget. 

 
18. Representanter från SKI (Ola Winqvist och Birgitta Omazic) samt från 

Svensk förening för transfusionsmedicin (Johanna Strindberg och 
Mohammad Abedi) har träffats för att förbereda en eventuell 
sammanslagning mellan föreningarna. Punkter som diskuterats är; (a) 
styrelsesammansättning som bör vara jämnt fördelad mellan de båda 
ämnesområdena och ha en alternerande ordförande, (b) Arbetsutskott som 
driver ämnesspecifika frågor, (c) Specifika konton då t.ex. SFTM producerar 
”Handboken” som ger en viss inkomst och SKI skulle föredra ett konto vikt 
för klinisk immunologi, (d) medlemskap och medlemsavgifter, vilket 
sannolikt kommer att motsvara dagensnivå, (e) namn som förslås bli 
Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Vidare 
föreslås två gemensamma styrelsemöten för att förbereda en fusion av 
förningarna, ett i september 2015 och ett i januari 2016. Årsmötet 2016 
skulle då kunna fatta ett beslut avseende fusion. Kerstin Elvin är invald i 
SFTMs valberedning. 
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19. En demografisk genomgång över specialistläkare och ST-läkare inom 
klinisk immunologi i Sverige redovisades. I nuläget finns 22 ST-läkare under 
utbildning och 44 specialister. 30 av specialisterna är över 51 år och av 
dessa är 9 över 61 år. ST-läkarna kommer att fördelas mellan klinisk och 
immunologi och transfusionsmedicin i sin framtida tjänstgöring, så en aktiv 
rekrytering av nya kollegor kommer att bli nödvändigt för att säkerställa 
återväxten. 
 

20. Rapport från aktuella referensgrupper. EASI kommer att påbörja arbetet 
med ANCA diagnostik.  
 

21. SPUR-inspektioner har utförts vid KITM i Stockholm, Lund och Linköping, 
men det var nu fem år sedan eller mer. I princip behöver alla kliniker 
granskas inom en snar framtid. SPUR-inspektörer är Charlotte Dahle, Bo 
Nilsson, Olof Hultgren samt Agneta Seger-Mollen. 
 

22. Då läkarstämman nu har ändrat form och fokus beslutar årsmötet att 
avskaffa funktionen läkarstämmosekreterare. 

 
23. SKI är associerad medlem i FOCIS. Ola Winqvist berättar om FOCIS olika 

utbildningsaktiviteter. 
 

24. Ola rapporterar från Svenska Läkaresällskapets årstämma. SLS har få 
medlemmar och man diskuterar nu att alla sektionsmedlemmar automatiskt 
ska vara medlemmar i SLS samt att medlemsavgiften sänks till 200 SEK. 
SLS skulle då även sköta administrativa uppgifter som t.ex. sektionernas 
medlemsavgifter. 
 

25. Mötets avslutades. 

 
 

Justeras 

 

 

Sofia Nyström  Clas Malmeström 

 


