Verksamhetsberättelse för Svenska Infektionsläkarföreningen
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Styrelse
Åke Örtqvist (ordförande), Marianne Jertborn (vice ordförande), Rune Andersson (vetenskaplig
sekreterare), Göran Günther (facklig sekreterare), Hans Beckman (skattmästare), Susanna BérczySöderblom, Gisela Otto och Suzanne Wendahl.
Firmatecknare
Firmatecknare för Svenska Infektionsläkarföreningens konton är var för sig Åke Örtqvist och Hans
Beckman.
Valberedning
Åsa Hallgårde (sammankallande), Bo Svenungsson och Ola Blennow.
Revisorer
Pia Forsberg, Inga Odenholt-Malmfors och Lars Hagberg (suppleant).
Representation i Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds organ
Svenska Läkaresällskapets nämnd: Pia Forsberg.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Åke Örtqvist, Rune Andersson, suppleanter Marianne
Jertborn och Hans Beckman.
Specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges läkarförbund: Åke Örtqvist, suppleant Göran
Günther.
Sakkunnig i Justus Ströms föreläsningsfond, Läkaresällskapet: Bo Svenungsson, suppleant Ingrid
Uhnoo.
Till nytt språkombud i Svenska Läkaresällskapet har Sven Montelius utsetts.
Representation i UEMS
Som suppleant till Ingrid Nilsson-Ehle utsågs Gisela Otto.
Möten
Årsmötet 2001 hölls den 28 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Styrelsemöten har hållits

14 januari, 18 mars, 21-22 maj, 2-3 september och 17 oktober. Ett ordinarie medlemsmöte hölls 23
maj i samband med vårmötet i Kalmar.
Chefsöverläkarmötet hölls den 17-18 oktober på Bergendal kurs & konferens, Sollentuna. Mötet
samlade 47 deltagare från 26 kliniker.
Tema för årets möte var fortbildning med fokus på hur fortbildningen fungerar idag och vilka
instrument behövs. Hur föreningen skall förhålla sig till fortbildning internt, externt, regionalt och
finansieringsformen diskuterades liksom IPULS framtida verksamhet och interaktion med
föreningens fortbildningsaktiviteter. Klinikernas verksamhetsstatistik presenterades av
Hans Beckman. Mats Erntell och Hans Beckman gav en rapport från föreningens medicinska
kvalitetsrevision. Pia Forsberg presenterade sitt arbete i Svenska Läkaresällskapets nämnd.
Sveriges läkarförbunds representantskapsmöte ägde rum den 14 februari då föreningen
representerades av Göran Günther, samt 16 maj och 10 oktober då Åke Örtqvist var närvarande.
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte ägde rum den 22 oktober. Föreningen representerades
av Åke Örtqvist och Rune Andersson. Föreningens representant som ledamot i nämnden är Pia
Forsberg. Aril Frydén är ledamot i Läkaresällskapets Delegation för Medicinsk Etik.
Nya medlemmar
Under året har föreningen fått följande nya medlemmar:
Hossein Abednazari (Motala), Malin Ackefors (Eskilstuna), Sofia Andersson, (Västerås), Katrin
Arnvik (Helsingborg), Johanna Brännström (Stockholm), Bertil Christensson (Lund), Britta
Elvstam, (Kalmar), Jesper Ericsson, (Västerås), Lisa Fohlin (Östersund), Johan Fält
(Kristianstad), Åsa Helgesson, (Örebro), Helena Hellqvist (Stockholm), Anna Holmberg (Lund),
Anita Hällgren (Linköping), Ingegärd Hökeberg (Gävle), Björn Johansson (Halmstad), Martin
Kornhall (Kalmar), Carin Lindén (Göteborg), Eva Lindgren (Skövde), Annika Osterman,
(Umeå), Maria Palmérius (Jönköping), Paulina Paulsson (Stockholm), Anja Rosdahl (Örebro),
Kristina Rönnbäck (Stockholm), Lisa Sartz (Lund), Anna Stjärne-Aspelund (Lund), Charlotta
Svensson (Örebro), Karolin Tengstam (Stockholm), Anna Werner (Kristianstad).
Övergått till att vara associerad medlem: Raoul Hagströmer (Bromma).
Remisser
Följande remissyttranden har från styrelsen avgivits till Sveriges läkarförbund och
Socialstyrelsen:
Åke Örtqvist och Göran Günther, från Socialstyrelsen och Sveriges Läkarförbund: ”Socialstyrelsens
översyn av de medicinska specialiteterna” (Socialstyrelsen Dnr 54-2333/01).
Göran Günther, från Läkarförbundet: ”Förebyggande patientsäkerhet
hanteringsordning av patientkritik/anmälningar och avvikelserapporter”.
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–Förslag

till

ny

Rune Andersson, från Socialstyrelsen: ”Förslag till nya blanketter för dödsbevis och
dödsorsaksintyg” (Socialstyrelsen Dnr 50-12231/01). Från Läkarförbundet: ”Forskningens
utmarker” (Socialstyrelsen Dnr 50-12231/01). Från Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet :
” Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården
mm” (Socialstyrelsen Dnr 50- 8674/02).
Övriga skrivelser
Under året har en reviderad upplaga av matrikeln och fyra nummer av medlemstidningen
Infektionsläkaren utgivits.
Socialstyrelsens utredning angående de medicinska specialiteterna
Den 13 mars deltog Åke Örtqvist och Göran Günther i ett möte på initiativ av Svensk
Internmedicinsk Förening (SIM) angående Socialstyrelsens översyn av de medicinska
specialiteterna i Sverige. Regeringens utredare Gudmar Lundqvist deltog och föredrog
Socialstyrelsens översyn av specialiseringstjänstgöringen. Även om det inte ingår i uppdraget från
regeringen att se över/minska antalet specialiteter kommer Socialstyrelsen ändå att låta frågan ingå i
utredningen. SIM ämnar verka för en ”gemensam stam” för de invärtesmedicinska specialiteterna
med innebörden att innan subspecialisering förvärvas specialistkompetens i allmän internmedicin.
Svenska Infektionsläkarföreningen markerade vid mötet att specialiteten väl försvarar sin plats som
egen specialitet. I ett första förslag föreslogs Infektionssjukdomar som grenspecialitet. Efter att
föreningen agerat kraftfullt i frågan har utredaren tagit intryck av de argument som presenterats, där
bl. a. specialitetens särställning inom epidemiologin, breda kontaktytor mot andra kunskapsområden
och inom smittskyddsfrågor lyfts fram. I det senaste utkastet från utredaren, som föreningen beretts
möjlighet att ta del av, bibehåller Infektionssjukdomar sin status som basspecialitet. I utredningen
anges dock att ST –utbildningen bör ses över avseende ytterligare tid för randutbildning inom
internmedicin. Frågan om obligatorisk specialistexamen lyfts även fram. I linje med
Läkarförbundets ställningstagande förordar styrelsen inte införande av specialistexamen. Det
slutliga dokumentet skall läggas på regeringens bord i december 2002.
www.infektion.net och tidningen Infektionsläkaren
Föreningens enda hemsida är nu väletablerad med ett stadigt ökat antal träffar. Niklas Lönnbro är
nätansvarig. Sidan utvecklas ständigt och innehåller förutom föreningsinformation bl. a.
presentationer av landets infektionskliniker, nedladdningsbart fortbildningsmaterial och länkar till
bl. a. RAF. Susanne Wendahl är styrelsens kontaktperson (redaktör) med Mediahuset som
producerar Infektionsläkaren.
Rikstämman 2001
Rikstämman ägde rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 28-30 november. Svenska
Infektionsläkarföreningens program omfattade 15 fria föredrag och 35 postrar. Ungt forum inledde
programmet och behandlade i år tuberkulos under ledning av Ingela Berggren-Palme. Örjan
Strannegård höll årets Justus Ström föreläsning över ämnet ”Från polio till AIDS –40 år med klinisk
virologi”. Elda Sparrelid presenterade sin avhandling ”Infections in allogenic stem cell transplanted
patients. Clinical and immunological aspects”. Föreningen arrangerade symposiet ”Feber på
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intensiven –infektionsproblem hos de sjukaste” med Bengt Gårdlund som moderator. Sektionen
arrangerade även symposierna ”Modern handläggnimng av HIV-infektion” modererat av Magnus
Gisslén och ”Virus som orsak till cancer” med Anders Sönnerborg som moderator. Pehr Olov
Persson föreläste om ”Läkemedel –en mänsklig rättighet –men vem och vad avgör
tillgängligheten”. En mentometerföreläsning hölls under ledning av Lars Hagberg och Susanne
Hammers-Stiernstedt över ämnet ”Diagnostik och behandling av borrelia-infektioner”.
Utbildning
Den återkommande fortbildningen i Italien ägde rum 18-21 april. Utvärderingen av kursen gav
genomgående mycket goda resultat. Vårmötet arrangerades den 22-24 maj av Infektionskliniken i
Kalmar. Temat var zoonoser. Fortbildningen avseende efterutbildningen i invärtes medicin
genomfördes den 10-11 oktober på Steningevik och behandlade ”Infektioner hos organ- och
stamcellstransplanterade patienter”. Fortbildningen vid universitetsklinik ägde rum den 24-25
oktober vid Infektionskliniken Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Med nuvarande utbildningsvolym ges för få SK-kurser. Antalet läkare med ST-tjänst är enligt den
senaste tjänsteenkäten (2001) 107 st. En breddning av antalet kursgivare önskvärt. Föreningen
kommer pröva vidareutbildning i egen regi för att möta det ökande behovet av grundläggande
utbildning tidigt i specialistutbildningen i avvaktan på hur IPULS kommer att hantera SK-kurserna.
Två kurser har godkänts. En kurs i ”Akutmedicin inom infektionssjukvård” ägde rum 21-25 oktober
vid Malmö Allmänna Sjukhus och en kurs i ”Antimikrobiell terapi” vid universitetssjukhuset i Lund
planeras i januari 2003.
Programgrupper
Föreningens första programgrupp ”Infektiös endokardit” har publicerats under verksamhetsåret
både som särtryck och på hemsidan. Harriet Hogevik har utsetts till föreningens representant i
arbetsgruppen angående ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukdomar” för ämnet endokardit och
endokarditprofylax. Gruppen arbetar enligt uppdrag från Socialstyrelsen. Två nya programgrupper:
”Bakteriella CNS-infektioner” och ”Led- och skelettinfektioner” har inlett sitt arbete och beräknas
utkomma med sina riktlinjer under verksamhetsåret 2003.
Aventis-Pharmastipendiet 2002
Aventis-Pharmastipendiet delades mellan Vanda Friman 35% för auskultation i Birmingham
avseende infektioner vid organtransplantation, Per Åke Jarnheimer 50% för studier av
omhändertagande vid multiresistent tuberkulos i Denver, Colorado och Veronica Svedhem 15% för
studier av mutationer hos HIV vid antiviral behandling.
Pharmacia-Upjohnstipendiater 2002
Pharmacia-Upjohnstipendiet tilldelades doktorerna Johan Westin för studier av fibrosutveckling i
levern vid hepatit C, Maria Björkqvist för studier av granulocytfunktion hos nyfödda vid sepsis
orsakad av koagulasnegativa stafylokocker, Marlene Wullt för studier av clostridium difficileassocierad diarré och Richard Dwyer för studier av diagnostik, patogenetiska faktorer och terapi
vid pneumokockpneumoni.
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Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond
Genom en ny generös donation från Göran Sterner har ytterligare 100 000 kr tillförts fonden.
Enligt stadgarna skall styrelsen utgöras av Infektionsläkarföreningens styrelse alternativt lägst tre
styrelsemedlemmar med ordföranden och kassaförvaltare som självskrivna medlemmar. Styrelsen
konstituerade fonden den 14 januari. Fondens styrelse utgörs av föreningens sittande styrelse. Efter
ansökan utdelas vartannat år 9 /10-delar av avkastningen.
Ur fonden tilldelades leg. sjukskötare Jan Bellbrand 7 500 kr för studier av tuberkulos i Etiopien
för att utveckla omhändertagandet av invandrade patienter i Sverige medicinskt och med hänsyn
tagen till kulturell bakgrund.

Referens- och programgrupper med verksamhetsrapporter
Smittskyddsinstitutets epideminämnd:
Erik Bäck har varit Infektionsläkarföreningens representant i Epideminämnden. Nämnden har haft
ett möte under året. Information om SMI:s omorganisation. Planer på att SMI-nämnden skall läggas
ned och funktionen i stället inriktas på "SMI-dagar" riktade till specificerade målgrupper
(infektionsläkare, mikrobiologer, barnläkare etc.) med program över specifika ämnesområden för
diskussion om vad SMI kan göra och avnämarnas önskemål om vad man vill ha gjort och hur.
Sådana temadagar har redan hållits, t. ex. inom parasitologi.
Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF)
Infektionsläkarföreningen har representerats av Otto Cars, Ingrid Nilsson-Ehle, Mats Kalin (ordf),
Inga Odenholt och Johan Wiström. Johan lämnar RAF i och med utgången av 2002 efter ett mycket
gediget och av alla uppskattat arbete under 5 år. Johan efterträds av Håkan Hanberger från jan 2003.
Angående medverkan i RAF har RAF bett Infektionsläkarföreningen och föreningen för Medicinsk
mikrobiologi att instifta varsitt stipendium med innebörden att en yngre kollega från vardera
föreningen skall få möjlighet att följa och medverka i arbetet i RAF. Vi vill på detta sätt medverka
till ökad kunskap om antibiotika och till ökat intresse för RAFs arbete bland yngre kollegor.
RAF har haft 4 sammanträden under 2002, varav ett 2-dagars-internat.
RAFs arbete under året återspeglas på den kontinuerligt uppdaterade hemsidan
(”http://www.srga.org”) med
- uppdaterad beskrivning av i Sverige registrerade antibiotika med samma mall för alla preparat
samt länk till SPC.
- principer för utförande och tolkning vid resistensbestämning: principer för kvalitetskontroll.
- MIC-värden i normalpopulationer
- artrelaterade MIC- och zon-brytpunkter
- data angående antibiotikaresistens i svenska bakteriepopulationer
- RAFs rekommendationer för användning av perorala antibiotika. RAF har under de senaste 2 åren
också arbetat med rekommendationer för användning av parenterala antibiotika och dessa kommer
att läggas ut på hemsidan i jan 2003.
- program för handhavande av infektion/kolonisation med multiresistenta bakterier
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Hemsidan finns också in sin helhet på engelska eftersom det efterfrågas och internationella
användare ständigt ökar. Hela RAF-dokumentet finns även tillgängligt via Spriterm.
RAF genomför en ständig uppdatering av detaljer och principer på hemsidan. Under 2002 har en
rad detaljer uppdaterats. Nyheterna finns sammanfattade och länkade till respektive avsnitt.
Under 2002 har RAF ackumulerat, analyserat och lagt in MIC-data för normalpopulationer,
brytpunkter och rekommenderad användning för det nyregistrerade preparatet ertapenem.
RAF har påbörjat ett arbete för att lägga in data angående tuberkulostatika på hemsidan eller som
länk från hemsidan. Data och principer för resistensbestämning av gonokocker har lagts in på
hemsidan under 2001-2002. RAF har föreslagit Läkemedelsverkat att genomföra en Workshop om
behandling av gonorré.
På uppmaning från RAM (Referensgruppen för antimykotika) har RAF har genom Gunnar
Kahlmeter, Mats Kalin och Barbro Olsson-Liljequist sökt medverka till en anpassning av RAMs
principer till att bli likartade dem i RAF ffa med en anpassning av brytpunkter till biologiska
populationer (se RAFs hemsida för principer). Detta arbetssätt godkändes enhälligt vid RAMs
senaste möte (nov 2002) då GK, MK och BOL deltog.
RAF har genom Gunnar Kahlmeter och Mats Kalin skrivit en kort presentation i FASS av RAFs
principer för klassificering av bakterier som känsliga, indeterminanta eller resistenta (SIR) för
antibiotika.
RAF genomför 030121 den andra ”RAFs antibiotikadag” och planerar att fortsätta med detta; den
tredje infaller således 040115. På programmet jan 2003 står uppdatering av PK/PD-användning och
resistensdata samt genomgång av data för antibiotikabehandlingstider vid olika kliniska
infektionstillstånd.
Otto Cars, Gunnar Kahlmeter och Barbro Olsson-Liljequist medverkar i SMIs ARG
(antibiotikaresistensgruppen), som nu har etablerat en egen hemsida med resistensdata
ackumulerade i Sverige (ResNet).
OC, GK och BOL har sedan flera år medverkat i internationellt samarbete för implementering av
god antibiotikapolicy och i program för resistensövervakning (EARSS, European antibiotic
surveillance system).
Gunnar Kahlmeter är sedan 2001 ordförande i EUCAST (European committee for antibiotic
susceptibility testing) med målsättning att få till stånd en harmonisering av principer för
resistensbestämning i Europa och efter hand gemensamma brytpunkter. GK har besökt alla länder
som deltar för att förankra processen. I november 2002 hölls ett konstituerande möte med en
Steering committee med deltagande av ordförandena i de medverkande nationella
referensgrupperna, för Sverige utöver GK således Mats Kalin. Barbro Olsson-Liljequist är Sveriges
representant i kommitten där alla länder är representerade.
Under 2001-2002 har Anders Österlund samlat in, analyserat och publicerat data angående spriding
av fusidinsyra-resistenta S.aureus som orsak till impetigo. RAF har föreslagit Läkemedelsverkat att
genomföra en Workshop om behandling av impetigo, vilken kommer att äga rum under våren 2003.
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Referensgruppen för antimykotika, RAM-M
Björn Petrini, ordförande, mikrobiologen KS
Anders Johansson, sekreterare, Akademiska sjukhuset
Sverker Bernander, mikrobiologen KS,
Erja Chryssanthou, mikrobiologen KS
Marie Louise von Rosen, mikrobiologen KS
Siv Johansson, mikrobiologen Halmstad
Gunnar Kahlmeter, mikrobiologen Växjö
Hans Hallander, SMI
Barbro Olsson Liljequist, SMI
Jan Sjölin, Akademiska sjukhuset
Ett protokollfört möte med RAM:s medlemmar hölls på Karolinska Sjukhuset.
RAM-M har samma medlemmar som tidigare år, men gruppen kommer att organiseras om. RAMMs planerade årsmöte september 2002 måste därför flyttas fram till 4 november. RAM-Ms koppling
till Smittskyddsinstitutet planeras bli fastare, en representant för SMIs nya svampavdelning knyts
också till RAM-M. Hans Hallander planeras fortsätta som adjungerad ledamot. ARG och RAF har
visat intresse för att knyta RAM-M närmare till sig, bl a för att harmonisera
resistensbestämningsmetodiker. Därför kommer Mats Kalin och Otto Cars att närvara vid mötet
4.11. Det skall också prövas om RAM-M är moget att övergå till RAM (utan M), dvs även ge
kliniskt inriktade rekommendationer, i likhet med RAF.
Den inre strukturen i nuvarande RAM-M ses över så att medlemmarna utses som representanter för
olika yrkeskategorier av sina respektive organisationer ( t ex BMA, mikrobiolog, EUCAST, etc).
I skuggan av dessa stora förändringar har ett nytt kapitel i Gula boken om resistensbestämning av
svamp färdigställts av Erja Chryssanthou. Detta ligger f n på nätversionen av Gula boken, men
tyvärr tycks få hitta fram till den. I och med att EUCAST kommer med en ny europeisk
referensmetod för svamp och att starka krafter verkar för att populationsbaserade brytpunkter skall
tillämpas även på svampsidan, kan man knappast säga att den föreliggande versionen är definitiv.
Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV)
RAV har under året haft följande medlemmar:
Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Mia Brytting, sekreterare (Smittskyddsinstitutet)
Bo Svennerholm, kassör (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Jan Albert (Hemsideredaktör)
Jan Andersson (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Ann-Britt Bohlin (Svenska Barnläkarföreningen)
Susanne Lindgren (Svensk förening för obstetrik och gynekologi))
Eric Sandström (Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi)
Lars Ståhle (Farmakologi)
Ingrid Uhnoo (Läkemedelsverket)
Britta Wahren (Smittskyddsinstitutet)
Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen)
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Sammanträden:
RAV-gruppen har sammanträtt fyra gånger. Textmaterial till hemsidan, planering av
konsensusmöten och praktiska frågor inklusive ekonomi och stadgeändringar har behandlats.
Följande konsensusmöten har genomförts i samarbete med Läkemedelsverket: Influensa (juni), HIV
(nov), HIV gravida (maj), hepatit C virus (okt). Dokumentation har publicerats i RAVs hemsida,
Läkemedelverkets hemsida och Läkemedelverkets tidskrift.
RAVs metodgrupp:
RAVs metodgrupp, bestående av i RAV-gruppen ingående virologer har också haft tre möten.
Ekonomi:
RAV-gruppen sammanträdesresor har betalats av vissa landsting, och av Smittskyddsinstitutet.
Gruppen har fått ett bidrag från Bengt Ihres fond.
Referensgruppen för parasitologi
Referensgruppen har bestått av följande ledamöter nominerade av Svenska Läkaresällskapets
sektioner för infektionssjukdomar, medicinsk mikrobiologi och tropikmedicin:
Ulf Bronner (ordf.), Inger Ljungström (sekr.), Ewert Linder, Sven Montelius,
Lars-Åke Nilsson samt Agneta Aust-Kettis (adj.) och Marianne Lebbad (adj.).
Under det gångna året har Lars-Åke Nilsson, representant för medicinsk mikrobiologi ersatts av Bo
Claesson. Teodor Capraru har adjungerats till gruppen. Referensgruppen består därmed av följande
fem ledamöter nominerade av Svenska Läkaresällskapets sektioner för infektionssjukdomar (I) ,
medicinsk mikrobiologi (MM) och tropikmedicin (TM) samt tre adjungerade:
Ulf Bronner (I) -ordf.
Inger Ljungström (MM) - sekr.
Bo Claesson (MM)
Ewert Linder (MM)
Sven Montelius (TM)

Agneta Aust-Kettis - adj.
Teodor Capraru - adj.
Marianne Lebbad - adj.

Gruppen har haft två protokollförda möten. Under året har det relativt omfattande parasitologiska
avsnittet i Smittskyddsinstitutets kommande gula bok ”Referensmetodik: Infektioner i mag- och
tarmkanalen” remissbehandlats av gruppens ledamöter.
Gruppen har påbörjat arbetet med att skapa en egen hemsida med målsättning att ha denna färdig till
årets slut. Styrelsen för Svensk Förening för Tropikmedicin har därvid kontaktats och beslut har
fattats om att gruppens hemsida kommer att utgöra en del av tropikföreningens sidor. Länk från
Infektionsläkarföreningens hemsida respektive hemsidan tillhörande Föreningen för Medicinsk
mikrobiologi kommer att upprättas.
Gruppen har beslutat att informera landets mikrobiologiska och parasitologiska laboratorier samt
alla infektionskliniker om dess syn på värdet av PCR vid diagnostik av malaria samt vikten av
deltagande i kvalitetssäkringsprogram för ljusmikroskopisk diagnostik av malaria. Gruppen har
även beslutat att till laboratorierna rekommendera den räkneokular-metoden för bedömning av
antalet parasiter vid malaria.
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I samråd med referensgruppen har medarbetare vid infektionskliniken, Karolinska sjukhuset
utarbetat riktlinjer för sk skin snip-provtagning vid misstanke om onchocerciasis.
Ett utskick till laboratorier och infektionskliniker med ovan beskriven information rörande malariadiagnostik samt skin snip-provtagning kommer att ske under december månad.
Socialstyrelsens expertgrupp för vaccinationsfrågor (EVAC):
Lars Rombo har varit infektionsläkarförningens representant i EVAC under 2002 och har deltagit i 3
av de 4 möten som avhållits under året. Protokoll från varje möte som Lars Rombo deltagit i under
2002 har skickats vidare via e-post till verksamhetscheferna på infektionsklinikerna i Sverige för
vidare distribution.
Under 2002 har hittills fyra möten avhållits: 12/2, 9/4, 3/9 och 29/10. Som framgår av utsända
minnesanteckningar har ett flertal frågor berörts.
Tre övergripande temata återkommer:
1. I många kommuner är andelen barn som inte får MPR-vaccin alarmerande stor. Åtgärder för att
öka vaccintäckningen har varit ett återkommande tema.
2. Ett möte ägnades i sin huvuddel åt en hepatit B-diskussion, - är det dags att införa hepatit Bvaccin i barnvaccinationsprogrammet? Här lyckades inte undertecknad övertyga EVAC om
fördelarna med ett sådant program.
3. Övergången från vårt tidigare duplexvaccin till diTeBooster har motiverat en studie över risken
för biverkningar med diTeBooster. Drygt 25.000 barn har inkluderats i en studie där delresultat
än så länge inte är inger några farhågor för att diTeBooster skulle vara ett sämre alternativ.

Arbetsgrupper
Specialistutbildningskommittén (SPUK)
SPUK har under året bestått av Annette Alaeus, Susanna Bérczy-Söderblom, Hans Holmberg,
Ulrika Snygg-Martin, Anne Tideholm samt Bo Settergren (ordförande). Vi har haft 2 ordinarie
möten (Göteborg, Kristianstad) samt 2 telefonmöten.
De viktigaste frågorna för SPUK har som vanligt varit SK-kurserna, diagnostiska provet samt
fallseminariet. Vi har nu ca 110 ST läkare och bristen på SK-kurser är mycket märkbar och extra
SK-kurser har därför anordnats/planeras på föreningens initiativ. Ansvaret för SK-kurserna övertogs
i september -02 av IPULS från Socialstyrelsen, tyvärr råder dock ännu osäkerhet beträffande hur
arbetet ska fördelas mellan IPULS och SPUK vad gäller prioritering av kurser samt hur ekonomin
kommer att se ut. Vi har till IPULS inkommit med förslag på hur ämnesförteckningen för
infektionssjukdomar ska ut för SK kurser 2004. Diagnostiska provet anordnades i maj och totalt var
det 55-60 ST läkare som skrev. Nytt för i år var att rättningen av provet sköttes av respektive
handledare - vilket utföll väl! Sammanställning och organisation av diagnostiska provet kräver stora
resurser och vi har därför diskuterat om studierektorerna för ST-läkarna skulle kunna engageras i
detta arbete. Fallseminariet hölls i Stockholm i oktober med 16 deltagare och positiv
kursutvärdering! Vidare hålls även i år Ungt Forum speciellt för våra ST-läkare i anslutning till
Läkarstämman i Göteborg. Slutligen har SPUK diskuterat möjligheten att involvera ytterligare en
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specialist då arbetet med framför allt det diagnostiska provet samt fallseminariet blivit mycket
omfattande (SPUK består idag av 3 specialister och 3 ST-läkare).
Medicinsk kvalitet inom infektionssjukvården
Kvalitetsarbetet utgår från styrelsen och dess revisorsgrupp. Mats Erntell är samordnare och
sammankallande.
Revisorsgruppen: Hans Beckman, Börje Elgefors, Britt-Marie Eriksson, Mats Erntell, Aril Frydén,
Åsa Hallgårde, Mats Karlsson, Ivan Vig och Tomas Vikerfors.
Diagnosgrupperna för bakteriell meningit (Carl Granert), endokardit (Lars Olaison), pneumoni (Åke
Örtqvist) och verksamhetsbeskrivning (Hans Beckman) har fortsatt sina projekt. En ny
diagnosgrupp för kronisk Hepatit C leds av Aril Frydén. Ett förslag till indikatorer har presenterats.
Det svenska endocardit-registret har nått internationell uppmärksamhet. Vissa kliniker rapporterar
också till det internationella endocarditregistret. Rapporteringen till vårt eget register fortsätter som
tidigare. Socialstyrelsen har sanktionerat registret som ett nationellt kvalitetsregister.
Inrapporteringen till registret för bakteriell meningit fortsätter.
Medicinska kvalitetsrevisioner har genomförts på fyra kliniker; Uppsala av Mats Erntell och Aril
Frydén, Uddevalla av Åsa Hallgårde och Ivan Vig, Skövde av Britt-Marie Eriksson och Tomas
Vikerfors, Kalmar av Börje Elgefors och Ivan Vig. Tretton kliniker är nu reviderade.
Rapport om kvalitetsarbetet med sammanställning av erfarenheterna lämnades på chöl-mötet i
oktober. Föreningens medicinska kvalitetsrevisioner och indikatorer presenterades som postrar på
ECCMID i Milano och på ISQua`s 5th International Summit on Indicators i Paris. Presentationerna
väckte stort intresse.
Medicinska Kvalitetsrådet, MKR, har bildat ´Enheten för Medicinskkvalitetsrevision´. Enheten
ansvarar för ekonomisk administration, uppföljning av utbildning och metodutveckling samt för
uppföljningen av kvaliteten av revisionerna för samtliga reviderande föreningar, för närvarande fem
stycken. En styrgrupp är utsedd av MKR där representanter från Läkarförbundet, Läkarsällskapet,
Socialstyrelsen och fyra specialitetsföreningar ingår. Föreningen representeras av Mats Erntell.
Enkäter angående verksamheten vid Sveriges infektionskliniker år 2000 och tjänsteprognos
för infektionsspecialister fram till år 2006:
Infektionsklinikernas verksamhetsbeskrivningar sammanställdes och presenterades av Hans
Beckman vid chefsöverläkarmötet i Sollentuna den 18-19 oktober.

Västerås och Skövde den 21 november 2002

Göran Günther
Facklig sekreterare

Rune Andersson
Vetenskaplig sekreterare
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